1. Frumvarp til fjárlaga

Sþ.

[1. mál]

fyrir árið 1975.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
Bls.

A-hluti .................................................................................
B-hluti .................................................................................
Heimildir
..........................................................................
Sérstök yfirlit ......................................................................
Athugasemdir .....................................................................
Fylgiskjal og skrá yfir stofnanir, sjóði og viðfangsefni
Efnisyfirlit ..........................................................................

1
81
118
120
136
175
195

A-HLUTI
Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana.

1. gr.
Greiðsluyfirlit ríkissjóðs.
1 Tekjur:
Beinir skattar......................................................................
óbeinir skattar ...................................................................

W’-kr8 465 960
36 799 211

M»-kr45 265171

Samneysla ..........................................................................
Neyslu- og rekstrartilfærslur.............................................
-j- sértekjur..........................................................................

13 388 508
20 529 650
459 678

33 458 480

Afgangur rekstrarliða ........................................................
Fjárfesting............................................................................
Fjármagnstilfærslur ...........................................................

3 432 162
7 861808

0 Gjöld:

11806 691

Tekjur umfram gjöld

11293 970
512 721

4 Lánahreyfingar inn:
Innlend lántaka til Norður- og Austurlandsáætlana
í vegamálum ......................................................................
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Skeiðarársandsvegar ...................................................................................
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Djúpvegar .........
Önnur innlend verðbréfaútgáfa ......................................
Erlend lán vegna Þorlákshafnar ......................................
Innheimt af endurlánuðum spariskirteinum....................
Innheimtar afborganir almennra lána...............................

116 000
64 000
600 000
210 000
917 500
40 325

2 351 325

3 Lánahreyfingar út:
Lán til framkvæmda B-hluta fyrirtækja...........................
Endurgreiðsla spariskírteina útgefinna 1964 ....................
Afborganir annarra lána ríkissjóðs..................................

1 383 000
500 000
909 397

2 792 397

403 500

Halli á lánahreyfingum

441 072

Greiðsluafgangur ...............................................................

71649

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Þingskjal 1
2. gr.

Árið 1975 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr.
R ;kstrar0

Gj ö1d :
Þús. kr.

1 00 Æðsta stjórn ríkisins....................................................

268 099

1 01 Forsœtisráðuneytið ........................................................
101—171 Yfirstjórn......................................................
901—902 Annað ...........................................................

912 851
31107

1 02 Menntamálaráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201—884 Fræðslumál .................................................
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi

173 987
6711 869
629 849

1 03 Utanríkisráðuneytið ....................................................
101—102 Yfirstjórn ...................................................
201
Löggæsla á Keflavíkurflugvelli.................
301—399 Sendiráð o. fl...............................................
401
Alþjóðastofnanir ........................................

93 732
94 500
209 038
129 864

1 04 Landbúnaðarráðuneytið .............................................
101—172 Yfirstjórn ...................................................
201—299 Búnaðarmál .................................................
501—504 Skólar ........................................................

41 807
1 994 234
95 723

1 05 Sjávarútvegsráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
201—299 Útvegsmál ..................................................
901
Annað ...........................................................

21 139
1 005 597
41456

1 06 Dóms- og
101—102
201-—284
301—373

kirkjumálaráðuneytið.................................
Yfirstjórn ....................................................
Dómgæsla, Iögreglumál o. fl.......................
Þjóðkirkjan ................................................

31021
2 070 676
214 641

1 07 Félagsmálaráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
271—272 Húsnæðismál ............................................
301—999 önnur félagsmál .........................................

16 793
1619 010
265 465

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið....................
101
Yfirstjórn .................
271—273 Tryggingamál .............................................
301—399 Heilbrigðismál .............................................
471—501 Annað ..........................................................

23 364
13 725 240
1 023 501
51806

Flutt

Þús. kr.

943 958

7 515 705

527 134

2 131 764

1 068 192

2 316 338

1 901 268

14 823 911

31 496 369
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Þingskjal 1

Árið 1975 er ætlast til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á
rekstrarreikningi skv. þessari grein.
reikningur.
1 Tekj ur :
1 1

Skattar.

1
1
1
1

11 0
1102
11 1
1111

1

1112

Beinir skattar.
Persónuskattar ........................................................
Iðgjöld lífeyristrygginga:
Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda .................
Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld:
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhsettuiðgjald af trillubátum og áhættuiðgjald afbúvélum
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .................

1
1
1
1
1
1
1

12 0
1201
1202
1203
1204
12 1
1211

Eignarskattar ...........................................................
Eignarskattar, alm.:
Eignarskattur einstaklinga..............................
203
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga ..
Eignarskattur félaga.........................................
212
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga.....
2
Erfðafjárskattur:
Erfðafjárskattur .....................................................

1 13
1 13
1 13
1 13
1 13

Tekjuskattar ...........................................................
0 Tekjuskattar:
01 Tekjuskattur einstaklinga .................... 6 381 000
Skattafsláttur ..........................................
600 000
02 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga ..
03 Tekjuskattur félaga ..................................................
04 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga .............

Þús. kr.

Þús. kr.

1 293 500
754 200
369 300
170 000
469 150
000
2030
000
120
50 000
6 703 310
5 781 000
63810
850 000
8 500

Óbeinir skattar.
Gjöld af innflutningi .............................................
1 15 0 Aðflutningsgjöld:
1 15 01 Aðflutningsgjöld .................................. 10 000 000
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
500 000
1 15 02 Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ...................
1 15 03 Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...................................
1 15 05 Byggingasjóðsgjald af innflutningi........................
1 15 1 Innflutningsgjald af bensini og gúmmigjald:
1 15 11 Innflutningsgjald af bensíni ...................................
1 15 12 Gúmmigjald ..............................................................
1 15 2 Innflutningsgjald af bifreiðum:
1 15 21 Innflutningsgjald af bifreiðum................................
Flutt

12 120 446
9 500 000
40 000
17 000
50 000
1751 000
99 000
635 000
20 586 406
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Þingskjal 1

Rekstrar0 Gjöld:
Þús. kr.

Flutt
1 09 Fjármálaráðuneytið ....................................................
101—104 Yfirstjórn ....................................................
201—282 Toll- og skattheimta ..................................
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ....
402—999 Annað ...........................................................

100 881
471 546
424 612
1 120 878

1 10 Samgönguráðuneytið ....................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
211
Vegamál ......................................................
321—672 Önnur samgöngumál ............

14 549
3 240199
1958 749

1 11 Iðnaðarráðuneytið ........................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201—299 Iðnaðarmál ..................................................
301—399 Orkumál ....................................................

17 396
414 060
950 718

1 12 Viðskiptaráðuneytið ....................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201
Niðurgreiðslur .............................................
902—999 Annað ........................................................

20186
3 668000
30 479

Þús. kr.

31 496 369
2 117 917

5 213 497

1382174

3 718 665

1 13 Hagstofa fslands ............................................................

39 805

1 14 Ríkisendurskoðun

42188

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

1 15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun ......................................
101—181 Yfirstjórn ...................................................
191
Ýmis lán ríkissjóðs, vextir ........................

Flutt

741 835
29 432
712 403

44 752 450
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Þingskjal 1
reikningur.
1 Tekj ur :
Þús. kr.

Flutt
1 15 8 Hagnaður af sölu varnarliðseigna:
1 15 81 Hagnaður af sölu varnarliðseigna ........................
Skattar af framleiðslu .............................................
1 16 0 Vörugjöld:
116 01 Vörugjald ...............................................................
1 16 04 Álgjald .....................................................................

1 17
1 17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Skattar af seldum vörum og þjónustu ................
0 Söluskattur:
01 Söluskattur ......................................... 16 877 000
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .........
1 033 000
---------------1 Skemmtanaskattur:
11 Miðagjald til Menningarsjóðs ...............................
12 Skemmtanaskattur ..................................................
2 Launaskattur:
21 Launaskattur ...........................................................
3 Rekstrarhagnaður Á.T.V.R.:
31 Rekstrarhagnaður Á.T.V.R........................................
32 Gjald af seldum vindlingum ...................................
33 Gjald af seldum eldspýtum.......................................
34 Gjald af einkasöluvörum..........................................

1 17 5 Gjöld af útfluttum sjávarafurðum:
1 17 51 Sildargjald ...............................................................
1 17 52

28 446
507 000
170 000
337 000
21 730 292

15 844 000
7 400
44 000
2 214 000
3 500 000
32 972
2 000
2 000

1700

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

39 000

1 17 53 Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum.............
1 17 54 Síldarmatsgjald ........................................................
1 17 55 Síldarsölugjald ........................................................

22 500
15
5

1
1
1
1

15 000
5 300
400

1
1
1
1

17
17
17
17

Ferskfiskmatsgjald

9
91
92
93

Aðrir skattar:
Iðnaðargjald ............................................................
Sérleyfisgjald ............................................................
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta .......................

190
1901
1902
1903

Aðrir óbeinir skattar .............................................
Aukatekjur og stimpilgjald:
Stimpilgjald ............................................................
Aukatekjur ..............................................................
Þinglýsingar .............................................................
Flutt

Þús. kr.
20 586 406

2 017 553

404 000
48 500
178 000
44 841 251
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Þingskjal 1

Rekstrar0 Gj öld:
Þús. kr.

Flutt

Gjöld samtals . ..............................................................
Tekjur umfram gjöld ..............................................
Samtals

Þús. kr.

44 752 450

44 752 450

512 721
45 265 171
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Þingskjal 1

reikningur.
1 Tekjur :
Pús. kr.

Flutt
1 19
119
1 19
1 19
1 19
1 19
1 19
1 19
1 19
1 19

1
11
13
14
2
21
22
23
3
32

Ýmsir skattar af bifreiðum:
Bifreiðaskattur ........................................................
Skrásetningargjald bifreiða
.................................
Skoðunargjald bifreiða..............................................
Ýmsir skattar af skipum:
Lestagjald ................................................................
Vitagjald ..................................................................
Skipaskoðunargjald ..................................................
Tekjur af sðlu erlends gjaldeyris:
Hluti af umboðsþóknun oggengismun gjaldeyrisbankanna .................................................................
1 19 33 Leyfisgjald ................................................................
1 19 9 Aðrir óbeinir skattar:
1 19 90 Verðjöfnunargjald ..................................................
1 19 91 Áhættugjald vegna rikisábyrgða .............................
1 19 92 Skipulagsgjald .........................................................
1 19 93 Rafmagnseftirlitsgjald ............................................
1 19 94 Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. í......................
1 19 95 Prófgjald bifreiðastjóra ..........................................
1 19 96 Prófgjald iðnnema ..................................................
1 19 97 Rafstöðvagjald .........................................................
1 19 98 Sérlyfjagjald ............................................................
1 19 99 Hvalveiðigjald .........................................................
1 2
1
1
1
1

210
2101
2102
2104

1
1
1
1
1
1

3
31
31
31
39
39

0
01
02
0
01

1
1
1
1
1

39
39
39
39
39

02
03
04
06
07

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ................
Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum:
Afgjöld ríkisjarða .....................................................
Kefiavíkurflugvöllur, flugmálastjórn .....................
Frihöfnin, Keflavíkurflugvelli ................................

Þús. kr

44 841 251
395 000
12 000
17 000
1 600
18 000
3 500
398 000
18 000
440 000
10 000
21000
28176
21 820
1440
680
30
800
7

126 920
2 420
45 800
78 700

Ýmsar tekjur ............................................................
297 000
Vextir og arður af hlutabréfum:
Vextir ‘.....................................................................
200 000
Arður af hlutabréfum .............................................
1 000
Ýmsar tekjur:
Greiðsla Tryggingastofnunar rikisins fyrir þjónustu sýslumanna og bæjarfógeta .......................
9 500
Sameignir ríkisins....................................................
10 200
Yfirverð liknarfrímerkja ........................................
300
Samiíðarskeyti Landssímans ..................................
6 000
Sektir og upptækar vörur til rikissjóðs................
40 000
Ýmsar óvissar tekjur .................................. l
______ 30 000______
Tekjur samtals ........................................................
45 265 171

Þingskjal 1

8

4. gr.
1 00

Æðsta stjórn ríkisins.

101 Embætti forseta Islands:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
Gjöld samtals ......................................................
201

9 031

7 487
2164
18 682

10
20
90
94

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

1^5 600
48 005
6 000
209 605

Viðfangsefni:
02 Þingfararkaup alþingismanna ...........................
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .......................
04 Rekstrarkostnaður fasteigna ...............................
05 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda .......................
06 Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings........................
07 Hús Jóns Sigurðssonar ......................................
08 Þingmannasamtök NATO ..................................
09 Sérfræðileg aðstoð fvrir þingflokka..................

96 800
81 395
7 657
10 629
700
5 840
584
6 000

Gjöld samtals ......................................................

209 605

Ríkisstjóm:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
401

Þús. kr.

Alþingi:

0
0
0
0

301

Þús. kr.

23 961

Hæstiréttur:

•••••
010 ítaun .................................................................
Gjold samtals ......................................................
Samtals

lð oðl

15851
268 099

9

Þingskjal 1

1 01

101

Forsætisráðuneytið.

Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr8 899
8 468
757

Þlis- kr-

545
18 669

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Viðhald stjórnarráðshúss.....................................
03 Fálkaorðan ...........................................................
05 Framlag til Kanadasjóðs.....................................
06 Viðhald ráðherrabústaðar viðTjarnargötu ....
07 Rekstur ráðherrabústaðar við Tjarnargötu ....
08 Ráðherrabústaður á Þingvöllum .......................

15 458
379
500
45
378
1 617
292

Gjöld samtals ......................................................

18 669

102 Þjóðhagsstofnun:
0 10 Laun ....................................................................
24 030
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
9 426
0 27 Viðhald .................................................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............800
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

171 Framlag til Byggðasjóðs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
901

34 364
17 182
17 182

877 000
877 000

Húsameistari rikisins:
0 10 Laun .....................................................................
29 485
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 749
0 27 Viðhald .................................................................
379
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............500
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ......... .........................................................
Mismunur ............................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

34113
13 000
21 113
2
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Þingskjal 1

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn...............................................................
02 Teiknistofa ...........................................................
03 Byggingaeftirlit ....................................................

Þús-kr6 525
24 249
3 339

Gjöld samtals ......................................................

34 113

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir .....................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................................

1 250
1 542
1 428
4
(> 570

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Samtals

Þús-kr-

10 794
300
9 994
943 958

11

Þingskjal 1

1 02

Menntamálaráðuneytið.

101 Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

101968
34 686
812
5 000
25 916
5 605
173 987

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
98 812
02 Fræðsluskrifstofur ..............................................
17 297
03 Endurskoðun námsefnis ...................................
27 807
05 Námskeið menntaskólakennara .......................
800
07 Námsflokkar .......................................................
750
08 Til framkvæmdar sundskyldu í skólum............
25 416
09 Til skíðakennslu í skólum.................................
500
10 Styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn
400
11 Til fyrrverandi barnakennara ...........................
105
12 Til unglingafræðslu .............................................
600
13 Gjöf Jóns Sigurðssonar ......................................
I 000
14 Kostnaður við utanför kennara eða sjúkraþjálfara til náms í þjálfun iþrótta fyrir fatlaða .. _____ 500
Gjöld samtals ......................................................
201

173 987

Háskóli Islands:

0 10
0 20
0 80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................

407 215
87 364
70 000

Gjðld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

564 579
4 900

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn...............................................................
02 Guðfræðideild ......................................................
03 Læknadeild ...........................................................
04 Tannlæknadeild ....................................................
05 Lvfjafræði lyfsala................................................
06 Lagadeild ...............................................................
07 Viðskiptadeild.......................................................
08 Heimspekideild ....................................................
09 Verkfræðideild ....................................................

559 679
31 788
9 782
79 420
25 776
6 989
17 229
18 401
63 976
129148

12

Þingskjal 1
Þús. kr.

10
11
12
13
14
15
16

Bókasafn ...............................................................
íþróttakennsla ......................................................
Rekstur fasteigna .................................................
Sameiginleg útgjöld .............................................
Þjóðfélagsfræðikennsla ......................................
Til byggingaframkvæmdaog tækjakaupa...........
Mannfræðistofnun háskólans...............................

17 779
4 778
42 548
39 276
10 605
65 000
2 084

Gjöld samtals ......................................................

564 579

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................

24 308
30 736
2 352
1 100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

58 496
29 884
28 612

203 Raunvísindastofnun háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
47 693
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
14 871
0 27 Viðhald .................................................................
3192
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........5 130
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Rannsóknastofa í stærðfræði .............................
03 Rannsóknastofa í eðlisfræði ..............................
04 Rannsóknastofa í efnafræði ...............................
05 Rannsóknastofa í jarðvísindum ........................
06 Reiknistofa ............................................................
Gjöld samtals ......................................................

70 886
6 880
64 006
12 901
4 661
10 914
10 548
19 509
12 353
70 886 '

205 Stofnun Árna Magnússonar á íslandi:
0 10 Laun ....................................................................
16142
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
2 635
0 27 Viðhald ....... ........................................................
757
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........6100
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

25 634
500
25134
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206 Orðabók háskólans:
0 10 Laun ..............................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

7 214
700
7 914

231 Náttúrufræðistofnun íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

11339
3 675
298
467

232 Rannsóknaráð ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

5 314
7 751
162

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Til frumathuguna á nýtingu náttúruauðæfa
landsins .................................................................
03 Þátttökugjald í Nordforsk..................................
05 Til starfsáætlunar .................................................
Gjöld samtals ......................................................
276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

15 779

13 227

8 626
2 686
981
934
13 227

49 820
49 820

301 Menntaskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

69 899
6 206

302 Menntaskólinn á Akureyri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

47 275
7 733

303 Menntaskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

18 067
2 862
11000

76 105

55 008

31 929
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304 Menntaskólinn við Hamrahlíð:
0 10 Laun .............. .....................................................
0 20 Önnui’ rekstrargjöld ...........................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

91 715
2100

Þús. kr.

82 286
9 429

89 615

305 Menntaskólinn við Tjörnina:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

66 816
7 921
11000

306 Menntaskólinn á Isafirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

16 200
6 517
62 000

307 Menntaskóli á Austurlandi, bygging:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

15 000

308 Menntaskólinn í Kópavogi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

17 438
2 733
6 000

310 Menntaskólar almennt:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

11338
1 752
12 010
6100

315 Fjölbrautarskólinn í Breiðholti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

12 003
690
250

316 Flensborgarskóli, framhaldsdeild:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

10 947
1 343

85 737

84 717

15 000

26171

31 200

12 943

12 290
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321 Kennaraháskóli Islands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

67 362
19 464
2 202
1 600
90 628

322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans;
0 10 Laun .....................................................................
26 005
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
5 840
0 27 Viðhald .................................................................
227
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ......... 7 600
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

39 672
6 800
32 872

331 íþróttakennaraskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
6 577
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1485
0 27 Viðhald .................................................................
1623
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........4 000
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

13 685
60
13 625

336 Húsmæðrakennaraskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
5 663
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1 266
0 27 Viðhald .................................................................
433
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............300
Gjöld samtals ......................................................
í 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

7 662
400

421 Fræðslumyndasafn:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 051
5 069
400

422 Ríkisútgáfa námsbóka:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ....................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................

7 262

8 520

14 675
90 949
844
266
920
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Þús. kr.

0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
3 00 Lánahreyfingar út .............................................

............375
108 029
2 000
106 029
1445

Viðfangsefni:
02 Skrifstofa...............................................................
03 Bókaútgáfa ............................................................

22 678
85 351

Gjöld samtals ......................................................

108029

431 Iðnfræðsluráð:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
501 Tækniskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

3 544
1 850
120
225
5 739

51695
19132
271
18 000
89 098

Viðfangsefni:
02 Tækniskólinn í Reykjavík ...............................
03 Undirbúningsdeild á Akureyri ...........................

85 379
3 719

Gjöld samtals ......................................................

89 098

506 Vélskóli íslands:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld .............................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

38 955
5 098
2 355
46 408

Viðfangsefni:
02 Reykjavík .............................................................
03 Akureyri ...............................................................
04 Vestmannaeyjar ..................................................

37 974
5 233
3 201

Gjöld samtals ......................................................

46 408

Þingskjal 1

507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfæröur stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

17
Þús. kr.

21924
2 248
9 000
33 172

514 Iðnskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld .................................. ........
Gjöld samtals ......................................................

83 250
672

515 Iðnskólar utan Reykjavíkur:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

39 288
1 215

516 Iðnskólar almennt:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

30 000

517 Hótel- og veitingaskóli íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
518 Fiskvinnsluskólinn:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
521 Hjúkrunarskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr.

83 922

40 503

30 000

7 877
10 675
108
800
19 460
7 920
11540

7 575
3 025
3 500
14100
500
13 600

30 218
6 734
757
1 000
38 709
3 360
35 349
3

18

Þingskjal 1

522 Hjúkrunarskóli við Borgarspítalann:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
523

tuis. kr.

6 804
1 320
400
8 524

Fósturskóli íslands:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

8 305
2 733
1 500

Húsmæðraskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals .................. .’..................................

6 436
934

542 Húsmæðraskólinn á Varmalandi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 000
700

543 Húsmæðraskólinn á Staðarfelli:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 663
1571

544 Húsmæðraskólinn á ísafirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

3 767
578

545 Húsmæðraskólinn á Blönduósi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 047
467

546 Húsmæðraskólinn á Löngumýri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
Gjöld samtals ......................................................

3122
234

547 Húsmæðraskólinn á Laugalandi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 089
292

541

Þús. kr.

12 538

7 370

4 700

6 234

4 345

4 514

3 356

4 381

Þingskjal 1

548 Húsmæðraskólinn á Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

19
Þús. kr.

2 698
592
3 290

549 Húsmæðraskólinn á Laugum:
0 10 .Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

3 242
158

551 Húsmæðraskólinn á Hallormsstað:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

2 351
584

552 Húsmæðraskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

6110
786

553 Húsmæðraskólar almennt:
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

8 656
5 000

561

571

581

Myndlista- og handíðaskólinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

3 400

2 935

6 890

13 656

13 458
3 053
308
790

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

17 609
744

Sjómannaskólahúsið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

8 929
6 582
3 246
3 000

Verslunarskólar:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

16 865

21 757

55 599
55 599

20
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Viðfangsefni:
01 Til Verslunarskóla Islands ...............................
02 Til Samvinnuskólans .........................................
03 Til Bréfaskóla SÍS og ASl..................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................

55 599

582 Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

2 998
544
1 050

Þús. kr.

47 385
7 254
960

4 592

601 Héraðsskólinn í Reykholti:
0 10 Laun .....................................................................
10 360
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... ......... 1 752
12 112
Gjöld samtals ......................................................
400
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

11 712

602 Héraðsskólinn á Núpi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

10 878
.........5 022
15 900
Gjöld samtals ......................................................
300
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

15 600

603 Héraðsskólinn í Reykjanesi:
0 10 Laun .....................................................................
7 928
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... ......... 2 983
10 911
Gjöld samtals ......................................................
300
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

10 611

Héraðsskólinn á Reykjum:
................
0 10
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... ................
Gjöld samtals .................................... ................
1 00 Tekjur ................................................. ................
Mismunur ..........................................

10 361
1392
11753
400

605 Alþýðuskólinn á Eiðum:
0 10 Laun .....................................................................
12 437
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... .........7 183
Gjöld samtals ......................................................
19 620
1 00 Tekjur ...................................................................
995
Mismunur ............................................................

21
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606 Héraðsskólinn í Skógum:
Þús-kr0 10 Laun .....................................................................
10 983
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... .........3 119
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
607 Héraðsskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

14102
600
13 502
10 703
2 087

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

12 790
400

608 Héraðsskólar, almennt:
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

15 148
97 000

609 Héraðsskólinn á Laugum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

9 944
1 659

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
717 Grunnskólar, rekstur:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
761 Grunnskólar, almennt:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .............
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Aksturskostnaður vegna skólasóknar og annar
kostnaður, er komið getur í stað aksturskostnaðar ......................................................................
03 Viðhaldskostnaður skólafasteigna .....................
04 Yfirvinnuþóknun skólastjóra ............................
07 Greiðslur vegna forfallakennslu og aðrar forfallagreiðslur ........................................................
08 Laun kennara, sem orlof fá ..............................
10 Stjórnskipaðir prófdómarar ..............................
12 Laun kennara við stofnanir afbrigðilegra barna
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr-

12 390

112 148

11 603

3 000
3 000
2155 614
87 600
2 243 214
129 000
116 800
173 120
418 920

116 800
173 120
9 000
56 000
15 000
19 000
30 000
418 920

22
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762 Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

800 000
800 000

769 Heyrnleysingjaskólinn:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

20 442
4 987
757
300

800 Dagheimili fyrir fjölfötluð börn:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

14 789
1 752
5 000

26 486

21 541

801 Vistheimilið Breiðavík:
0 10 Laun ....................................................................
5 921
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
3 149
0 27 Viðhald .................................................................
271
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............200
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
802 Vernd barna og ungmenna:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

9 541
2100
7 441

2 473
1 437
800
4 710

Viðfangsefni:
02 Barnaverndarráð .................................................
3 910
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur .............
500
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta
eða fatlaða unglinga til náms ........................... ............300
Gjöld samtals ......................................................

4710

803 Dagvistunarheimili:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

1ft7 9Q8

107-J8
107298

23
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871 Upptökuheimilið í Kópavogi:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
872 Lánasjóður íslenskra námsmanna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
881 Náms- og fræðimenn, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr-

Þús-kr-

12 891
12 891

600 000
606 000

22 192
22 192

Viðfangsefni:
03 Styrkur til erlendra námsmanna i íslenskum
skólum ...................................................................
2 600
04 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til
námsdvalar ...........................................................
126
05 Styrkur til íslendings til að læra tungu Grænlendinga ...............................................................
126
06 Til íslensk-enskrar orðabókar ...........................
1 500
07 Styrkur til færeysks fræðimanns ....................
30
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á íslandi ..
400
09 Styrkur til útgáfustarfa ......................................
5 600
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ..
1 000
11 Starfsemi stúdenta .............................................
310
12 Félagsstofnun stúdenta ......................................
7 500
13 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherrahjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigríði Björnsdóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra ........... ......... 3 000
Gjöld samtals ............................................................

882 Styrkur til myndlistarskóla:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

22 192

900
900

Viðfangsefni:
02 Reykjavik ............................................................
03 Vestmannaeyjar ..................................................
04 Neskaupstaður ....................................................

750
75
75

Gjöld samtals ......................................................

900

883 Til lektora í íslensku við erlenda háskóla:
0 10 Laun ...........................................................................
Gjöld samtals ............................................................

1627
1 627

24
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884 Til jöfnunar á námskostnaði:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
901 Landsbókasafn Islands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

100 000
100 000

20 713
3 621
866
3 700
28 900
250
28 650

902 Þjóðminjasafn íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................

17 644
6 436
10 284
794

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

38 158
160

3 000

37 998

Viðfangsefni:
02 Þjóðminjasafn ......................................................
03 Örnefnastofnun ....................................................

33 855
4 303

Gjöld samtals ......................................................

38 158

903 Þjóðskjalasafn fslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ......... '......................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

11079
2 855
76
1390

904 Safnahúsið:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

2 451
1465
271

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ......................................................

1201
204
216
500

15 400

4 187

2121

25
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906 Listasafn Einars Jónssonar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

2 219
100

907 Listasafn Islands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4 389
3 370
433
2 750

931 Náttúru verndarráð:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

8 082
15 425
14 000

1484
356
379

2119

10 942

37 507

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Þjóðgarðar ............................................................

24 234
13 273

Gjöld samtals ......................................................

37 507

972 Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
973 Þjóðleikhúsið, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
974 Sinfóníuhljómsveitin:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
975 Vísindasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (96. lðggjafarþing).

Þús. kr.

40 000
40 000

128 011
128 011

26 244
26 244

3 000
3 000
4

Þingskjal 1
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976 Menningarsjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
9S1 Almenningsbókasöfn:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr-

Þús- kr-

10 720
10 720

15 000
15 000

8 500
1170
9 670

Viðfangsefni:
02 Til bæjar- og héraðsbókasafna ........................
6 000
03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga................
1 500
04 Til bókasafna í stofnunum ...............................
420
05 Til húsabóta ........................................................
1 000
06 Til Rithöfundasjóðs Islands ............................... ............750
Gjöld samtals ......................................................
982 Listir,
0 10
0 90
0 94

framlög:
Laun .....................................................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Viðfangsefni:
01 Tónlistarskólinn í Reykjavík .............................
02 Aðrir tónlistarskólar .........................................
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík .......................
04 Til tónlistarstarfsemi .........................................
05 Til Leikfélags Reykjavikur ...............................
06 Til Bandalags íslenskra leikfélaga ....................
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun
menntamálaráðuneytisins ..................................
08 Leiklistarstarfsemi ...............................................
09 Til námskeiðahalds í listiðnaði..........................
10 Styrkur til listkynninga innanlands og utan
skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins .........
11 Til að taka heimildarkvikmyndir ummerka íslendinga ...............................................................
12 Til listasafna ........................................................
13 Listkynning í skólum ..........................................
14 Til leiklistarskóla .................................................
15 Listahátið í Reykjavik ......................................

9 670

4 909
98 649
103 558
9 175
38 740
2 938
1200
5 500
800
530
5 200
200
350
100
900
200
1 500
3 500
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Þús. kr.

16 Til Bandalags íslenskra listamanna til að standa
straum af myndlistarsýningum utanlands og
innan......................................................................
17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Alþingis .....................................................................
18 Starfslaun listamanna, úthlutað af nefnd, sem
menntamálaráðuneytið skipar ...........................
19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd, sem Alþingi
kýs, skv. 1. nr. 29/1967 ......................................
20 Til Bandalags íslenskra listamanna ................
21 Til Rithöfundasambands íslands ......................
23 Til íslenskra rithöfunda og höfunda fræðirita
vegna útgáfu frumsaminna verka, enda verði
settar sérstakar reglur um úthlutun fjárins ....
Gjöld samtals ......................................................
983 Ýmis vísindaleg starfsemi:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

300
4 000
3 300
13 000
75
50
12 000
103 558

1 300
1 300

Viðfangsefni:
03 Vísinda- og fræðimenn .....................................
04 Surtseyjarfélagið ................................................
06 Jöklarannsóknir og mælingar ..........................

800
400
100

Gjöld samtals ......................................................

1 300

984 Norræn samvinna:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

9 913
9 913

Viðfangsefni:
02 Norrænt samstarf .................................................
1 265
03 Til Norræna félagsins .........................................
400
04 Til samstarfs á sviði menningarmála samkv.
samnorrænni fjárhagsáætlun...............................
7 373
07 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar ................
175
09 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlöndum, sbr. 1. nr. 28/1967 ................................
100
10 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á Islandi ......................................................................
100
51 Framlag til Norræna hússins i Reykjavík .... _____ 500
Gjöld samtals ......................................................
9 913
985 Félagsheimilasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

39 600
39 600

Þingskjal 1
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986 íþróttasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

64 600
64 600

Viðfangsefni:
02 Eftirstöðvar framlaga .........................................
03 Rekstrarstyrkir o. fl...............................................
04 Til byggingar íþróttamannvirkja........................

16 600
7 000
41 000

Gjöld samtals ......................................................

64 600

987 Endurbætur á Viðeyjarstofu:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 000

988 Æskulýðsmál:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Æskulýðsráð rikisins .........................................
04 Ungmennafélag Islands ........................................
05 Bandalag ísl. skáta .............................................
06 Æskulýðssamband íslands.................................
07 Bandalag isl. farfugla ........................................
08 Æskulýðsnefnd A.-Húnavatnssýslu .................
09 Æskulýðsnefnd Mýra- og Borgarfjarðarsýslu ..
10 Æskulýðsnefnd Eyjafjarðarsýslu ......................

3 000

700
5 720
6 420

2 200
2 200
1 100
400
75
50
50
50

11

Starfsemi KFUM í Vatnaskógi..............................

50

12
13
14
15
16

Landssamband ísl. menntaskólanema................
Samtök ísl. kennaraskólanema .........................
Samband bindindisfélaga í skólum ..................
Islenskir ungtemplarar ......................................
Æskulýðsnefnd Suður-Þingeyjarsýslu .............

50
45
50
50
50

Gjöld samtals ......................................................

6 420

989 Ýmis
0 10
0 90
0 94

íþróttamál:
Laun .....................................................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

350
10 767
11117

29
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Viðfangsefni:
Þús. kr.
02 Iþróttasamband íslands ......................................
10 317
04 Ferðakennsla í íþróttum......................................
350
Oö Til Frjálsíþróttasambands íslands ....................
50
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir .............
100
08 Til Skíðaskólans í Kerlingafjöllum.................... ............300
Gjöld samtals ......................................................
999 Ýmislegt:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Matthíasarsafnið, Akureyri ...............................
03 Minningarlundir og skrúðgarðar .......................
04 Náttúrugripasafn Akureyrar ..............................
05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .......................
06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja.......................
07 Til Reykholtsstaðar ............................................
08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði .................................
09 Til umbóta við Geysi í Haukadal........................
10 Lögberg—Heimskringla ........................................
11 Tímaritið Veðrið ...................................................
16 Til Hins íslenska náttiirufræðifélags ................
17 Til Islenska stærðfræðifélagsins ........................
18 Málnefnd, nýyrðasöfnun o. fl...............................
19 Til Stjórnunarfélags íslands vegna fræðslustarfsemi ......................................................................
20 Til Taflfélags Reykjavíkur ................................
21 Til Skáksambands Islands ..................................
22 Styrkur vegna alþjóðaskákmóta .......................
23 Til Svifflugfélags Islands ..................................
24 Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ....................
25 Barnavinafélagið Sumargjöf ...............................
26 Til blindrastarfsemi .............................................
27 Til Blindravinafél. ísl. v. rekstrar blindraskóla
29 Dýraverndunarfélag íslands ...............................
30 Efling menningarsambands við V.-íslendinga ..
31 Fuglaverndarfélag íslands ..................................
32 Til íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn.........
33 Til Kvenfélagasambands Islands .......................
35 Kvenréttindafélag íslands ..................................
36 Menningarsjóður Blaðamannafélags Islands ..
37 Til Sambands ísl. barnakennara til menningarog félagsstarfsemi .................................................
38 Til Sambands norðlenskra kvenna ....................
39 Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum ................
40 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna kaupa á
Nonnahúsi ...........................................................
41 Til Þjóðdansafélagsins ........................................

Þús. kr.

11 117

18772
18 772
80
200
200
100
100
250
1000
150
362
20
75
50
182
100
50
500
250
100
600
1500
450
37
50
90
40
25
1 700
125
25
150
50
2 000
50
50
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Þús. kr.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58

59
60
61
63

64
65
67
68
71

72
73
74
75

Landakotsskólinn, rekstrarstyrkur ....................
Til Northern Scholars Committee ....................
Styrkur til Hlíðardalsskóla ...............................
Hreindýraeftirlit ...................................................
Til Blindravinafélags íslands vegna ferða um
landið .....................................................................
Til félagsstarfsemi American Field Service ....
Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra ....
Kvennaheimilið Hallveigarstaðir ........................
Til Sambands norðlenskra kvenna til námskeiðs
í heimilisgarðrækt ...............................................
Til Islendingafélagsins í Osló ...........................
Til viðhalds ganila rjómabúsins á Baugsstöðum
Til safnahússins á Sauðárkróki ........................
Til safnahúss á Húsavík.............................

Þús. kr.

500
32
900
700
100
75
100
209
25
50
50

250
250

Til ininnisvarða um Ara fróða...............
35
Til minnisvarða um Guðmund góða ................
50
Til minnisvarða um Jón Eiríksson konferensráð
35
Til þjóðhátta- og byggðakvikmynda ................
300
Til sumarnámskeiða í Leirárskóla ....................
300
Til sumarskóla í Edinborg......................
100
Til íslensks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá
um safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu
100
Sædýrasafnið í Hafnarfirði vegna stofnkostnaðar
1 334
Til viðhalds og varðveislu gamla prestsseturshússins á Sauðanesi á Langanesi, sem byggt var
úr íslenskum steini um 1880 ...............................
50
Til rannsókna á fornum þingstað í Kópavogi ..
75
Til Sambands austfirskra kvenna ....................
50
Til Sambands vestfirskra kvenna.......................
50
Til Islendingafélagsins í Þrándheimi ...............
50
Bygging sögualdarbæjar í Þjórsárdal, önnur
greiðsla af fimm .................................................
2 100
Heimsókn danskra kennara 1974 ........................
200
Gjöld samtals ......................................................
18 772
Samtals

7 515 705

31
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1 03

Utanríkisráðuneytið.

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ................ -.........................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr24 518
56 812
974
1 050

Þús- kr-

63 354

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
52 352
02 Kostnaður vegna samninga við erlend riki á
veguin utanríkisráðuneytisins ...........................
3 504
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum
á vegum utanríkisráðuneytisins .......................
18 688
04 Til kjörræðismanna ............................................
1 052
05 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ............
5 840
07 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til
landkynningar ......................................................
750
08 Vegna markaðsmála............................................. ......... 1 168
Gjöld samtals ......................................................

83 354

102 Varnarmáladeild:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

5 535
4 843
10 378

201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli:
0 10 Laun .....................................................................
83 432
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
12 146
0 27 Viðhald .................................................................
2272
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ......... 1150
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

99 000
4 500

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
11266
02 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli ........................
40 587
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ...................
46 259
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ......... ............888
Gjöld samtals ......................................................

99 000

94 500

32
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301 Sendiráðið í Bonn og fastanefnd íslands hjá
Evrópuráði:
0 10 Laun

Þás. kr.

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

11764

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 273
541
13 158

Þús. kr.

28 736

302 Sendiráðið í Kaupmannahöfn:
............................................................................

13 478

0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

0 10 Laun

4 448
530
474

303 Sendiráðið í London:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

14 923
4 598
640
1 360

304 Sendiráðið í Moskvu:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10 230
4 478
1060
1432

305 Sendiráðið í Osló:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

9 069
3 930
639

306 Sendiráðið í París og fastanefnd íslands hjá OECD og
UNESCO:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
307 Sendiráðið í Stokkhólmi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

18 930

21 521

17 200

13 638

12108
5 094
200
137
17 539

8 956
3 574
509
195
13 234
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308 Sendiráðið í Washington:
0 10 Laun

Þús. kr.

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

11 ð46

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 839
923
340

309 Fastanefnd íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrifstofa íslands í New York:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
311 Sendiráð íslands í Brussel og fastanefnd Íslands
hjá NATO:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
312 Fastanefnd tslands hjá EFTA í Genf:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
399 Ýmis utanríkismál:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

16 648

14157
6 203
727
363
21450

13 252
4 174
539
839
18 804

11050
4 003
296
189
15 538

5 800
5 800

Viðfangsefni:
01 Aðstoð við þróunarlöndin ..................................
02 Til Flóttamannaráðs fslands...............................

5 000
800

Gjöld samtals ......................................................

5 800

401 Alþjóðastofnanir:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr.

129 864
129 864

5
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Viðfangsefni:
01 Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations,
UN) ......................................................................
02 Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
(World Health Organization, WHO) ................
03 Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (International Labour Organization, ILO) .............
04 Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu
þjóðanna (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, UNESCO) .............
05 Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, FAO) ....
06 Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
(International Atomic Energy Agency, IAEA) ..
07 Tillag til GATT (General Agreement on Tariff
and Trade) ...........................................................
08 Tillag til
Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnax’
(World Meteorological Organization, WMO) ..
09 Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
(Intergovernmental Maritime Consultative Organization, IMCO) .................................................
10 Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna
(United Nations Development Programme,
UNDP) ...................................................................
11 Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United
Nations International Childrens Emergency
Fund, UNICEF) ................................................
12 Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við
Palestínu-flóttamenn (United Nations Relief and
Works Agencv for Palestine Refugees in the
Near East, UNRWA) ..........................................
13 Tillag til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (United Nations High Commission for
Refugees, UNHCR) .............................................
14 Tillag til gæsluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus,
UNFICYP) ...........................................................
15 Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna
(World Food Programme, WFP).......................
16 Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki
á vegum FAO (European Commission for the
Mouth Disease, FAO) .........................................
17 Tillög til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna
18 Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Permanent Court of Arbitration, The Hague) .............
19 Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs Cooperation Council) .............................................
20 Tillag til
Alþjóðasjómælingastofnunarinnar
(International Hydrographic Bureau)................
21 Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International
Whaling Commission) ........................................
22 Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF,
NEAFC) ...............................................................

Þús. kr.

4 995
3 266
2 838
3 178
1211
1362
1 152
794
421
9 688
2169

1588
964
542
568
51
594
12
748
283
163
2 355

Þús. kr
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Þús. kr.

23 Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga
(International Bureau for the Publication of
Customs Tariffs) .................................................
24 Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (International Geographical Union) ...........................
25 Tillag til Alþjóðajarðfræðisambandsins (International Union of Geological Sciences) .............
26 Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd
á sviði iðnaðar (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ...............................
27 Tillag til Bernarsambandsins (International
Union for the Protection of Literary and Artistic
Works — Bern Union) ......................................
28 Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (International Committee of the Red Cross) .............
29 Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu
(International Criminal Police Organization,
INTERPOL) ..........................................................
30 Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) ..
31 Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar
(Organization for Economic Cooperation and
Development, OECD) .........................................
32 Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlantic
Treaty Organization, NATO) ...........................
33 Tillag til Fríverslunarsamtaka Evrópu (European
Free Trade Association, EFTA) ........................
34 Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (International Development Associatiou, IDA) ....
35 Tillag til norrænnar nefndar um neytendamál
36 Tillag til alþjóðanáttúruverndarsambandsins ..
37 Tillag til gæsluliðs S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs ........................................................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

Þús. kr

60
17
17
454
416
228
530
3 374
4142
11992
3 784
64 125
33
63
1 687
129 864
527
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1 04

Landbúnaðarráðuneytið.

löl Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
171 Jarðeignir ríkisins, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
172 Jarðeignasjóður ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
201 Búnaðarfélag íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Jarðrækt ..............................................................
03 Garðyrkjumál .....................................................
04 Fóðurrækt ..........................................................
05 Verkfæraráðunautur............................................
06 Nautgriparækt .....................................................
07 Æðarrækt ............................................................
08 Sauðfjárrækt .......................................................
09 Hrossarækt ..........................................................
10 Alifugla- og svínarækt..........................................
11 Bygginga- og bútækni .........................................
12 Forðagæsla ............................................................
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur ...............................
15 Ráðningastofa landbúnaðarins ...........................
16 Búnaðarfræðsla ....................................................
17 Til búnaðarsambanda ..........................................
18 Til landbúnaðarsýningar ....................................

Þús. kr.

Þús. kr.

11089
4 291
32
100
15 512

17 295
17 2yö

9 000
yuuu

37 081
42 398
79 479
4 605
74 874

21908
4 237
3152
1328
1 760
4 007
173
4179
1656
673
1 433
505
1503
817
14 889
4 672
117
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Þús. kr.

19
20
22
23
24
25

Húsbyggingarsjóður .............................................
Búnaðarþing og endurskoðun ...........................
Búreikningaskrifstofa .........................................
Minkarækt ............................................................
Bændanámskeið ....................................................
Eftirvinna ráðunauta .........................................

818
3 042
5 448
1229
408
1525

Gjöld samtals ......................................................

79 479

205 Veiðistjóri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

914
1080
5 821
7 815

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................

38 289
40 471
1493
2 730

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

110 573
3 550

27 590

107 023

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Útgáfukostnaður .................................................
03 Búfjárræktardeild ................................................

10 840
1051
19 948

04

Jarðræktardeild .........................................................

14 894

Eftirlitsdeild landbúnaðarvara ...........................
Bútæknideild .......................................................
Tölfræðilegir útreikningar ..................................
Gróðurrannsóknir ogkortagerð ..........................
Tilraunabúið Hesti .............................................
Tilraunastöðin Akureyri ......................................
Tilraunastöðin Skriðuklaustri ...........................
Tilraunastöðin Reykhólum..................................
Tilraunastöðin Sámsstöðum ...............................
14 Landgræðsluáætlun .............................................

2 533
5161
3 649
8907
3 461
5 148
10 587
4 176
4218
16 000

Gjöld samtals ......................................................

110 573

05
06
07
08
09
10
11
12
13

Þús. kr.
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231 Skógrækt ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimilaog samtaka.................

Þús-kr34 419
13 292
4 090
100
42 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
3 00 Lánahreyfingar út ..............................................

97 801
9 500
88 301
311
6 782
18 500
19145
12 747
300
400
3 627
100
2 000
1 200
33 000

Gjöld samtals ......................................................

97 801

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
241

3 900

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Skógarvarsla .......................................................
03 Skóggræðsla .........................................................
04 Gróðrarstöðvar ...................................................
05 Skjólbelti ..............................................................
06 Skóggræðsla fyrir einstaklinga..........................
07 Tilraunir að Mógilsá .........................................
08 Ýmis kostnaður ...................................................
09 Til Skógræktarfélags Islands..............................
10 Til framkvæmda í Fljótsdal ...............................
11 Landgræðsluáætlun ............................................

235 Landgræðsla:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ......................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................

Landnám ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
3 00 Lánahreyfingar út ...............................................

Þús-kr'

7 779
21655
909
300
170 000
3 000
203 643
15 000
188 643

9 089
2 560
438
35 000
21 000
68 087
2 000
66 087
1 677

39
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Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Til byggingar íbúðarhúsa .................................
03 Inn-Djúpsáætlun ..................................................
04 Til byggingar gróðurhúsa ..................................
05 Til skipulagningar................................................
06 Til varmaveitna ...................................................
07 Til grænfóðurverksmiðja ...................................

kr.
12 087
12 000
5 000
1000
2 000
1 000
35 000

þús.

Gjöld samtals ......................................................

68 087

212 Mat á landbúnaðarafurðum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

1 606
770

243 Sauðfjárveikivarnir:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
246 Veiðimálaskrifstofan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

kr.

1 776
15 882
3 244
2164
150
2 790
24 230
1 620
565
2 185
9198
7 229
300
4 200
4 000
24 927

247 Embætti yfirdýralæknis:
0 10 Laun ....................................................................
27 779
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 259
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
8 000
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
1475
02 Héraðsdýralæknar.................................................
26 468
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga ..
234
04 Til júgurbólgurannsókna ....................................
1518
05 Vegna búfjársjúkdóma ........................................
876
07 Bygging dýralæknabústaða ................................
8 000
08 Eftirlit og eftirlitsferðir ...................................... ........... 467
Gjöld samtals ......................................................

þús.

39 038

39 038

Þingskjal 1
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271 Landgræðslusjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
286 Landbúnaður, framlög:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr15 500

15 500

39 330
2 336
1 280 132
1 321 798

Viðfangsefni:
03 Fyrirhleðslur .......................................................
04 Landþurrkun .......................................................
05 Búfjártryggingar skv. lögumnr. 20/1943 ..........
06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ...........................
07 Jarðræktarframlög ..............................................
08 Til framræslu........................................................
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ............
10 Framleiðnisjóður landbúnaðarins........................
11 Veðdeild Búnaðarbankans ..................................
12 Mjólkurbú og smjörsamlög ..............................
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ....
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973 .........
15 Til nautgriparæktarsambanda ...........................

16 300
500
200
202 000
229 018
80 000
3 500
30 000
7 000
1250
716 000
35 530
500

Gjöld samtals ......................................................

1 321 798

299 Ýmis
0 80
0 90
0 93
0 94

starfsemi á sviði landbúnaðarmála:
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

30 000
100
1 937
32 037

Viðfangsefni:
02 Til Garðyrkjufélags íslands ...............................
40
03 Til Norræna búfræðifélagsins ...........................
77
04 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga.........
150
05 Til Landssambands isl. hestamannafélaga til
leiðbeininga um hestamennsku.................
125
06 Einangrunarstöð holdanauta ...............................
20 000
07 Landgræðsluáætlun .............................................
10 000
09 Æðarræktarfélag Islands ...................................
100
10 Til félags áhugamanna um fiskrækt..........
25
11 Til gróðurverndar i Búðahrauni ........................
20
12 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ......
100
13 Efnarannsóknastofa Norðurlands ......................
500
14 Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Vikurbakka ..
100
15 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands ..
300
17 Félagssamtökin Landvernd............................... ............. 500
Gjöld samtals ......................................................

kr-

32 037

41
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501 Bændaskólinn á Hvanneyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Þús- kr28432
17 960
4 265
29 500

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

80 157
19 809

502 Bændaskólinn á Hólum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

60 348

11197
6 439
2164
3 500

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

23 300
7 224

503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
Gjöld samtals ......................................................

8 041
4415
1623
220

504 Bændaskóli í Odda:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 000

Samtals

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

16 076

14 299

5 000
2 131 764

6
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42

1 05
101

SjávarútvegsráðuneytiÖ.

Sjávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjðld ...........................................

Þús. kr.

Þús. kr.

13 781
7 358

Gjöld samtals ............................................................

21 139

201 Fiskifélag íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

26 073
14 027
703
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. ............. 500
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Hagdeild ...............................................................
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitartækja .....................................................................
04 Skýrsludeild .........................................................

41 303
5 000
36 303
24 278
5 589
4 394
7 042

Gjöld samtals ......................................................

41 303

202 Hafrannsóknastofnun:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ............
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

169 816
88 024
21 348
11 650

Gjöld samtals ............................................................

290 838

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Uppsjávarfiskadeild ............................................
03 Svif- og botndýradeild .......................................
04 Sjórannsóknadeild................................................
05 Veiðafæradeild ....................................................
06 Plöntusvifdeild ....................................................
07 Botnfiskadeild ....................................................
08 Flatfiskadeild ........................................................
09 Raftæknideild ......................................................
10 Veiðarfærakostnaður ...........................................
12 Bjarni Sæmundsson R/S RE 130 .......................
13 Arni Friðriksson R/S RE 100 ...........................
14 Hafþór R/S RE 75 .............................................
15 Dröfn R/S RE 135 .............................................
16 Útibú .....................................................................

10 002
14 248
13 754
12 847
3 330
5 093
16 737
7194
18160
9 892
70 488
50 324
35 038
20 250
3 481

Gjöld samtals ......................................................

290 838

43
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203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Þús-kr32 852
11914
1190
4 650

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

50 606
5 000

Þlls- kr-

45 606

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Efnagreiningasalur ............................................
03 Gerlarannsóknir ....................................................
04 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum...................
05 Útibú ....................................................................
06 Tæknideild ...........................................................

8 032
23192
12 329
2 221
3168
1664

Gjöld samtals ......................................................

50 606

211 Fiskmat ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
52 609
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
14 700
0 27 Viðhald .................................................................
325
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 700
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

68 334
900
67 434

212 Síldarmat ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
4 942
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... ........... 606
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

5 548
60

221 Verðlagsráð sjávarútvegsins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 700
1 635
20

222 Síldarverksmiðjur ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
271 Byggingarsjóður hafrannsóknaskips:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ............................................................

5 488

5 355

24 000
24 000

33 055
33 055

44
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272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
274 Aflatryggingasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

6 458
6 458

102 290
102 290

Viðfangsefni:
02 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 ................
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ....................

99 790
2 500

Gjöld samtals ......................................................

102 290

299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........................
0 94 Til einstaklinga, heimilaogsamtaka...................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Til sjóvinnunámskeiða og skólabáta ................
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .......................
04 Vegna rekstrarhalla togara 1974 ........................
05 Vegna rekstrarhalla togara 1973 ........................
06 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 55/1973 ..
07 Fiskveiðasjóður, framlag skv. I. nr. 33/1970 ..
09 Veiðieftirlit ..........................................................
10 Verðuppbætur á línufisk ..................................
11 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðarþjónustu á fiskleitartækjum ...............................
12 Heimildarkvikmynd um sjómennsku ................
13 Vegna athugunar á notkun svartolíu í dísilskipum ...................................................................
Gjöld samtals ......................................................

7 834
2 086
377 000
1 850
388 770
3 536
108
25 000
20 000
277000
35000
6 876
20 000
500
250
500
388 770

901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
03 Skúlagata 4 ............................................................
04 Keldnaholt ............................................................

12 551
9 778
19127

Gjöld samtals ......................................................

41 456

Samtals

Þús. kr.

18 827
16 603
5 626
400
41456

1 068 192
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1 06

10]

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

102 Stjórnartíðindi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
201 Hæstiréttur:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

14179
6 289
162
300
20 930

1268
8 869
54
50
10 241
150
10 091

5105
7172
595
280

13152
500

12 652

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Útgáfa hæstaréttardóma ......................................
03 Ljósprentun hæstaréttardóma ...........................

7 263
4 604
1285

Gjöld samtals ......................................................

13 152

202 Saksóknari ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

14 164
3 638
108
150

203 Borgardómaraembætti:
0 10 Laun ............................................. .......................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

18 060

26 057

5192
216
250

31 715
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204 Borgarfógetaembætti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
205 Sakadómaraembætti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

25 834
5 233
162
600
31 829

81023
18 964
2 597
1600
104184

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Rannsóknarlögregla ............................................
03 Hegningarhús ......................................................

35 096
49 719
19 369

Gjöld samtals ......................................................

104 184

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

353 209
61971
21899
5 215

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

Þús. kr.

442 294
3 392
438 902

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Útlendingaeftirlit .................................................
03 Almenn löggæsla ................................................
04 Fangaklefar ..........................................................
05 Eftirlit á vegum ..................................................
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ...........................
07 Lögregluskóli ........................................................
08 Aðallögreglustöð viðHverfisgötu.........................
09 Mötuneyti .............................................................
10 Sími og fjarskipti ................................................

22 732
5 451
365 894
10123
14 454
1 335
934
14 848
2 298
4 225

Gjöld samtals ......................................................

442 294

211 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1 250
1 700
2 950

47

Þingskjal 1
Viðfangsefni:
Þús. kr.
02 Prentun sameiginlegra kvittana ........................
1250
03 Til kaupa á bókhaldsvélum ............................... .........1 700
Gjöld samtals ......................................................

2 950

212 Bæjarfógetinn, Akranesi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

15 498
3119
487
1 600

Þús. kr.

20 704

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

9 855
10 849

Gjöld samtals ......................................................

20 704

213 Sýslumaðurinn, Borgarnesi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

11762
3 575
352
200
15 889

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
9 608
02 Löggæsla ...............................................................
5 381
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 900
Gjöld samtals ......................................................

15 889

214 Sýslumaðurinn, Stykkishólmi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

14 484
6 308
444
21 236

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Stykkishólmi .....................................
03 Löggæsla Grundarfirði ......................................
04 Löggæsla Ólafsvík................................................
05 Löggæsla Hellissandi .........................................
06 Hreppstjórar ........................................................

9 576
2 945
2 351
3 684
1880
800

Gjöld samtals ......................................................

21 236
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215 Sýslumaðurinn, Búðardal:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

í>ús. kr.

Þús. kr.

3 784
1026
216
70
5 096

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
4 027
02 Löggæsla ...............................................................
669
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 400
Gjöld samtals ......................................................

5 096

216 Sýslumaðurinn, Patreksfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

9194
2 733
216
200
12 343

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 LÖggæsla ...............................................................
03 Hreppstjórar ........................................................

7 350
4 256
737

Gjöld samtals ......................................................

12 343

217 Bæjarfógetinn, Bolungarvík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4 710
1567
433
3 000
9 710

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

7 652
2 058

Gjöld samtals ......................................................

9710

218 Sýslumaður og bæjarfógeti, ísafirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

17 801
4 875
276
100
23 052

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
12 054
02 Löggæsla ...............................................................
10 401
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 597
Gjöld samtals ......................................................

23 052

49

Þingskjal 1
219 Sýslumaðurinn, Hólmavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

3 219
823
325
100
4 467

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
3 755
02 Löggæsla ...............................................................
312
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 400
Gjöld samtals ......................................................

4 467

221 * Sýslumaðurinn, Blönduósi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10 316
3 308
216
500
14 340

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
8 579
02 Löggæsla ..............................................................
4 609
03 Hreppstjórar ....................................................... ......... 1152
Gjöld samtals ......................................................

14 340

222 Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

11746
3 393
216
15 355

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
9 891
02 Löggæsla ...............................................................
4 764
03 Hreppstjórar ........................................................ ............700
Gjöld samtals ......................................................

15 355

223 Bæjarfógetinn, Siglufirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

13 019
1921
271
100
15 311

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

6 843
.........8468

Gjöld samtals ......................................................

15 311

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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224 Bæjarfógetinn, Ólafsfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................

Þús- kr5193
944
216
50

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

6403
60

ÞÚ8-kr-

6 343

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

3 287
3116

Gjöld samtals ......................................................

6 403

225 Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

49 718
9 094
545
350
59 707

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
27 490
02 Löggæsla Akureyri .............................................
28 504
03 Löggæsla Dalvík ..................................................
2 950
04 Hreppstjórar ........................................................ ........... 763
Gjöld samtals ......................................................

59 707

226 Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöid ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

16 655
3 819
108
4 000
24 582

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
13 221
02 Löggæsla Húsavik.................................................
7 115
03 Löggæsla Raufarhöfn .........................................
1660
04 Löggæsla Þórshöfn ............................................
1386
05 Hreppstjórar ....................................................... .........1200
Gjöld samtals ......................................................

24 582

227 Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
GjöJd samtals ......................................................

9 319
2730
541
50
12 640
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Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Seyðisfirði.............................................
03 Löggæsla Vopnafirði ..........................................
04 Hreppstjórar ........................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr7 889
2 318
1568
865

Þús-kr-

12 640

228 Bæjarfógetinn, Neskaupsstað:
0 10

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

6 344

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Laun

2190
162
50
8 746

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

5 329
3 417

Gjöld samtals ......................................................

8 746

229 Sýslumaður og bæjarfógeti, Eskifirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

12 667
2141
162
150
15120

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Eskifirði .............................................
03 Löggæsla Egilsstöðum .........................................
04 Löggæsla Fáskrúðsfirði .....................................
05 Löggæsla Reyðarfirði .........................................
06 Hreppstjórar ........................................................

9427
1 223
1 204
1148
1148
970

Gjöld samtals ......................................................

15 120

230 Lögreglustjórinn í Hafnarhreppi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 786
2 244
108
600
8 738

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

3 581
5157

Gjöld samtals ......................................................

8 738
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231 Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

hús. kr5 568
1851
216
150

7 785

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Vík ........................................................
03 Hreppstjórar ........................................................

5 739
1488
558

Gjöld samtals ......................................................

7 785

232 Sýslumaðurinn, Hvolsvelli:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

7 624
1734
422
500
10 280

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Löggæsla ..............................................................
03 Hreppstjórar ........................................................

7 437
2143
700

Gjöld samtals ......................................................

10280

233 Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

23 777
5 819
2 813
215
32 624

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

14 593
18 031

Gjöld samtals ......................................................

32 624

234 Sýslumaðurinn, Selfossi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

24 953
5 046
541
1 250
31 790

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
13 892
02 Löggæsla ...............................................................
16 498
03 Hreppstjórar ........................................................ .........1400
Gjöld samtals ......................................................

Þ,is-

31 790
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235 Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

35 000
8 526
271

Þús. kr.

43 797

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
10 330
02 Löggæsla Keflavík—Njarðvík .............................
19 290
03 Löggæsla Grindavík .............................................
4 286
04 Löggæsla Sandgerði .............................................
3 199
05 Hreppstjórar ........................................................ ............692
Gjöld samtals ......................................................

43 797

236 Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ...........’....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

60 453
14 851
454
630

76 388

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
35 825
02 Löggæsla Hafnarfirði..........................................
36 491
03 Löggæsla Seltjarnarnesi .....................................
3 482
07 Hreppstjórar ........................................................ ........... 590
Gjöld samtals ......................................................

76 388

237 Bæjarfógetinn, Kópavogi:

0 10 Laun ...................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

38 844
10 851
300

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

20 744
29 251

Gjöld samtals ......................................................

49995

238 Dómstóll og rannsóknadeild í ávana- og fíkniefnamálum:
0 10 Laun .....................................................................
5 885
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1635
0 27 Viðhald ........... ...................................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
100
Gjöld samtals ......................................................

49 995

7 728
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54

242 Vinnuhælið á Litla-Hrauni:
Þús-kr0 10 Laun .....................................................................
28 478
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
14 326
0 27 Viðhald .................................................................
1082
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 300
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús- kr-

44 186
1 710
42 476

243 Vinnuhælið á Kvíabryggju:
0 10 Laun .....................................................................
6 939
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 064
0 27 Viðhald .................................................:..............
325
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............100
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

10 428
300

244 Fangelsi í Síðumúla:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10 561
5 811
325
1 000

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

2 408
759
200

251

10128

17 697

3 367

Landhelgisgæsla:

0
0
0
0
0
0

10 Laun ...................................................................
20 önnur rekstrargjöld ..........................................
27 Viðhald ................................................................
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .....................................

305 445
244 101
68 585
8 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

643 875
4 000

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Ægir ....................................................................
03 Óðinn ....................................................................
04 Þór ........................................................................
05 Árvakur ................................................................
06 Fluggæsla .............................................................

17 744

639 875
47 312
108 206
103 024
94 043
52 409
80 439
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Þús. kr.

07
08
09

Landhelgissjóður ................................................
Albert ....................................................................
Týr .......................................................................

17 744
45 821
94877

Gjöld samtals ......................................................

643 875

252 Bifreiðaeftirlit:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

53 873
15 065
747
8100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

77 785
12 587

Viðfangsefni:
02 Bifreiðaeftirlit ......................................................
03 Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið.............

65198
12 587

Gjöld samtals ......................................................

77 785

253 Almannavarnir:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

65198

3103
1644
1 500
1 500

7 747

254 Sjómælingar og sjókortagerð:
0 10 Laun ....................................................................
12 980
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
5 792
0 27 Viðhald .................................................................
752
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 450
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
255 Umferðarráð:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

19 974
4 500

15 474

2 756
.........6 661
9 417
2 000

7 417

56
261

Þingskjal 1

öryggiseftirlit ríkisins:
Þús. kr.
0 10 Laun .....................................................................
13 762
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
4 475
0 27 Viðhald ...........'.....................................................
162
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 200
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................

18 599
18 599

262 Löggildingarstofan:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...........'.....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

5 546
1572
54
200

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

7 372
3 010

281 Dómsmál, ýmis kostnaður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................

11762
16 618

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

28 472
3 820

4 362

92

24 652

Viðfangsefni:
01 Málskostnaður .....................................................
02 Meðdómsmenn ....................................................
03 Setu- og varadómarar .........................................
04 Próf málflytjenda ................................................
05 Siglingadómur ......................................................
06 Útgáfa norræns dómasafns..................................
07 Norræn samvinna á sviði sakfræði....................
08 Matsnefnd eignarnámsbóta..................................
09 Til útgáfu lagasafns ...........................................

16 000
5 500
2 450
242
360
303
92
3 025
500

Gjöld samtals ......................................................

28 472

282 Ýmis
0 10
0 20
0 80
0 90
0 92

löggæslukostnaður:
Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjold ............................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Ýfirfærslur:
Til sveitarfélaga ...................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

2 600
2 862
6 000
5 200
16 662

57

Þingskjal 1
Viðfangsefni:
02 Héraðslögregla ....................................................

6 018

03

Lögreglubifreiðar ..............

6 000

04

Ýrais löggæslukostnaður .....................................

4 644

Gjöld samtals ......................................................

16 662

Þús. kr.

Þús.kr.

283 Fangamál, ýmis kostnaður:

284

301

0 10

Laun

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

1500

0
0
0
0

Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ............................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtais ......................................................

2 336
15 000

20
80
90
94

1 200
20 036

Viðfangsefni:
04 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla ................
05 Fangahjálp ...........................................................
06 Sjúkrakostnaður refsifanga..................................
07 Námskeið fangavarða .........................................
08 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga

15 000
1200
2 102
534
1 200

Gjöid samtals ......................................................

20 036

Áfengis- og fíkniefnamál:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

534
993
1 527

Viðfangsefni:
02 Matsnefnd vínveitingahúsa..................................
03 öleftirlit ...............................................................
04 Fíkniefnanefnd ....................................................

204
188
1 135

Gjöld samtals ......................................................

1 527

Þjóðkirkjan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

143 538
21698
12 799
12 500

0 90 Yfirfærslur:

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Kirkjuráð..............................................................

11 149
201 684
6 723
175

03

Kirkjuþing .................................................................

175

04
05

Alþjóðasamvinna ................................................
Vestur-íslenskarkirkjur .......................................

561
60

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

8

Þingskjal 1

58

Þús. kr.

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36

Álag vegna afhendingar kirkna...........................
Utanfarir presta...................................................
Biskups- og prestabókasöfn ..............................
Viðbót við eftirlaun presta og ekkna................
Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar................
Æskulýðsstörf ......................................................
Sumarbúðir ............................................................
Byggingaeftirlit ....................................................
Kirkjugarðaeftirlit ...............................................
Prestar og prófastar.............................................
Byggingar á prestssetrum ..................................
Biskupsbústaður ...................................................
Kaup á eignum á kirkjujörðum ........................
Viðhald embættisbústaða ....................................
Útihús á prestssetrum .........................................
Skálholtsstaður ......................................................
Hallgrimskirkja í Reykjavik...............................
Útgáfustarfsemi ....................................................
Hið íslenska biblíufélag ......................................
Til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum ..
Til rits presta í Hólastifti ..................................
Saurbæjarkirkja ..................................................
Til Kirkjukórasambands íslands ........................
Til Kirkjuvogskirkju ..........................................
Til Búrfellskirkju i Grimsnesi ...........................
Til minningarkapellu um séra Jón Steingrímsson
Til Auðltúlukirkju ...............................................
Til Hóla í Hjaltadal ...........................................
Til Hjálparstofnunar kirkjunnar.......................

1 000
70
50
346
1499
4140
1 500
1211
1068
149 268
10 000
140
1 500
12 659
1 000
1200
4 000
100
400
354
50
25
80
150
50
250
100
800
980

Gjöld samtals ......................................................

201 684

371 Kirkjubyggingasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
372 Kirkjugarðasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
373 Kristnisjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

Þús. kr,.

5 000
5 000

100
100

7 857
7 857
2 316 338

59

Þingskjal 1

1 07

Félagsmálaráðuneytið.

101 Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
271 Húsnæðismálastofnun ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 ..............................
03 Heilsuspillandi húsnæði .....................................
04 Launaskattur ........................................................
05 Byggingasjóðsgjald ............................................
06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmdastjóra......................................................................
Gjöld samtals ......................................................
272 Byggingasjóður verkamanna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
301

371

Skipulagsstjóri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................
Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja s B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

372 Landakaup kaupstaða og kauptúna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
399 Sveitarfélög, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

11629
4 964
200

Þús. kr.

16 793

1 469 010
1 469 010

75 000
18 000
1 247 000
126 460
2 550
1 469 010

150 000

150 000

6 047
9 453
6 500

8 000

10 000

40 000

21000

8 000

10 000

40 000

60

Þingskjal 1
Viðfangsefni:
Þús-kr’
02 Vatnsveitur, skv. lögum ......................................
27 500
06 Heimilishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 ....................
10 000
07 Vinnumiðlun ........................................................ .........2 500
Gjöld samtals ......................................................

951

40 000

Brunamálastofnun ríkisins:
0 10 Laun ...................................................................
4 353
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
2 347
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............. 50
Gjöld samtals ......................................................
6 750
1 00 Tekjur .................................................................
6 750

952 Endurhæfingarráð:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................
971 Erfðafjársjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
972 Bjargráðasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
974 Styrktarsjóður fatlaðra:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
975 Styrktarsjóður vangefinna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
981

Þús'kr-

Vinnumál:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Félagsdómur ........................................................
03 Sáttanefndir í vinnudeilum ................................

2159
934
100
3 193

50 000
50 000

26 000
26 000

3 300
3 300

33 500
33 500
1626
654
14 650
16 930
806
1 040

61

Þingskjal 1
Þús. kr.

Þús. kr.

04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning
við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðingarstarfsemi ............................................................
4 050
05 Jafnlaunaráð ........................................................
434
06 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna ..
5 500
07 Til Alþýðusambands íslands vegna Menningarog fræðslusambands alþýðu ...............................
2 500
08 Til Alþýðusambands íslands vegna alþýðuorlofs
1 000
11 Til Iðnnemasambands Islands ...........................
350
12 Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ....
200
13 Til Landssambands verslunarmanna ................
50
14 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota............. .........1 000
Gjöld samtals ......................................................
999 Ýmis framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

16 930

53 542
53 542

Viðfangsefni:
01 Aðstoð við blinda ................................................
1185
02 Barnaheimilið Sólheimar íGrímsnesi..................
65
03 Fávitahælið í Skálatúni ......................................
65
04 Félagið Heyrnarhjálp .........................................
300
05 Geðverndarfélag íslands ......................................
75
06 Tjaldanesheimilið ................................................
200
07 Mæðrastyrksnefndir .............................................
230
08 Rauði kross íslands .............................................
650
10 S.I.B.S., styrkur ....................................................
1 400
11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra.....................
50
13 Slysavarnafélag Islands ......................................
8 017
14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ....................
2 100
15 Styrktarfélag vangefinna......................................
166
16 Styrktarfélag vangefinna, dagheimili ................
25
17 Til hjálpar nauðstöddum íslendingum erlendis
150
18 Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra vegna sérnáms í stjórn og kennslu við leikskóla .........
50
19 Meðlög samkv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga
1 200
20 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 .............
25 000
21 Neytendasamtökin.................................................
250
22 Orlofssjóður húsmæðra ......................................
5 000
23 Til sjómannastofa.................................................
1 550
27 Blindrafélagið, styrkur ......................................
700
28 Til umbúðasmiði vegna fatlaðra .......................
80
29 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra.........
100
31 Geðverndarfélag íslands, byggingarstyrkur ....
2 000
32 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingarstyrkur ...................................................................
2 000
33 Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra.................... .........1 600
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

53 542
1 901 268

Þingskjal 1

62

1 08
101

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytíð, aðalskrifstofa: Þús. kr.
0 10 Laun .....................................................................
14 246
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
8 910
0 27 Viðhald .................................................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 200
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................

271 Tryggingastofnun ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
273 Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
301 Landlæknisembættið:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

23 464
100
23 364

13 215 240
13 215 240

510 000
510 000

5 657
4 756
216
150
10 779

Gjöld samtals ............................................................

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Læknaráð .............................................................
03 Lækningaferðir sérfræðinga ...............................

9151
775
853

Gjöld samtals ......................................................

10 779

302 Ríkisspítalar, skrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

37 815
11353
216
300

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr

49 684
2 640
47 044

63

Þingskjal 1
311 Rannsóknastofa háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

77109
17 141
1623
3 300
99 173
20 615
78 558

312 Blóðbankinn:
0 10 Laun .....................................................................
20 119
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
10 278
0 27 Viðhald .................................................................
757
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 300
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

31454
16 400

321 Geislavarnir ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1910
1145
500

322 Heilbrigðiseftirlit ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

5 516
1215
195
652

361

16 054

3 555

7 578

Holdsveikraspítalinn í Kópavogi:

0
0
0
0

10
20
27
80

Laun ....................................................................
3 081
Önnur rekstrargjöld ...........................................
964
Viðhald .................................................................
162
Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
371 Landspítalinn:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

152 000

372 Fæðingardeild Landspítalans:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

20 000

152 000

20 000

64

Þingskjal 1

375 Kristneshælið:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
377 Læknishéraðasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
378 Námslán læknastúdenta:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
381 Til sjúkrahúsa og læknabústaða:
0 10 Laun ....................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

M*. kr.

Þús. kr.

6 000
6 000

5 000
5 000

2 000
2 000

6 612
462 418
12 500
481 530

Viðfangsefni:
03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila og læknabústaða, annarra en
ríkissjúkrahúsa ....................................................
431 200
04 St. Jósefsspítali, byggingarstyrkur ....................
3 500
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkishólmi, byggingarstyrkur ......................................
500
06 Styrkur til heilsuverndarstöðva..........................
37 830
07 St. Jósefsspítali, vegna kaupa á röntgentæki ..
5000
08 St. Jósefsspitali i Hafnarfirði, byggingarstyrkur ____3 500
Gjöld samtals ......................................................

481 530

391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

108 019
3184
3 730

392 Berklavamir:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

2 455
1 320

393 Skólayfirlæknisembættið:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

1417
350

114 933

3 775

1 767

65

Þingskjal 1

399 Ýmis
0 10
0 20
0 80
0 90
0 92
0 94

heilbrigðismál:
ÞúsLaun .....................................................................
21957
Önnur rekstrargjöld ...........................................
15 706
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
220
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga ...................................................
3 000
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
28 788
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Lyf javerðlagsnefnd .............................................
1 283
02 Norræn samvinna í lyfjasölumálum ................
140
03 Lyfjaskrárnefnd...................................................
3 115
04 Evrópska lyfjaskráin...........................................
123
05
Eiturefnanefnd ...................................................
979
06 Lyfjaeftirlit, þ.m.t. eftirlit með sérlyfjum,
eiturefnum og deyfilyfjum og sérstakar efnarannsóknir ............................................................
3 909
07
Daggjaldanefnd ....................................................
1551
08 Hjartavernd .........................................................
10 000
09 Krabbameinsfélag íslands ..................................
8 338
10 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og
lögum um ónæmisaðgerðir..................................
1 367
11
Matvælarannsóknir ..............................................
4 988
13 Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ....................
540
14 Kostnaður vegna 1. 16/1938 ...............................
150
16 Til lækningatækja, 1. 43/1965 ...........................
450
18 Námskeið sjúkraliða.............................................
1 600
19 Námskeið heilbrigðisstétta..................................
1159
25 Minningarsjóður Landspitalans .......................
6 000
27 Sjúkraflug ............................................................
2 000
28 Rhesusvarnir ........................................................
850
29 Blóðrannsóknir ungbarna ..................................
1 635
30 Rannsóknir i samvinnu við WHO ....................
408
33 Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatnsog skolpveitumála og annarra umhverfis- og
mengunarmála ......................................................
3 000
34 Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun
1500
35 Námsferðir héraðslækna og embættislækna ..
2 802
36 Ljósmæðralaun ....................................................
8 400
37 Skólar heilbrigðistækna ...................................... .........3 384
Gjöld samtals ......................................................

Gjöld samtals ......................................................

69671

69 671

471 Gæsluvistarsjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
28 000
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
1 700
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Gæsluvistarsjóður, framlag..................................
28 000
03 Bláa bandið............................................................
1 200
04 Vernd ................................................................... ............500
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þlis-kr>

29 700

29 700
9

66
481

Þingskjal 1
Þús. kr.

Bindindisstarfsemi:

0
0
0
0
0

10
20
80
90
94

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

3 468
2 605
100
3 260
9 433

Viðfangsefni:
02 Áfengisvarnir ........................................................
04 Templarahöllin, byggingarstyrkur ....................
05 Stórstúka Islands .................................................

7 233
900
1300

Gjöld samtals ......................................................

9 433

501 Ljósmæðraskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

4 924
794
108
100

Gjöld samtals ......................................................

5 926
230

1 00

Tekjur ..........................................................................

Mismunur
502

Þús. kr.

5 696

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

Þroskaþjálfaskólinn:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

6 042
1215
125

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

7 382
405

Samtals

6 977
14 823 911

67

Þingskjal 1

1 09

101

103

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10
20
27
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald ........................................... .....................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
27 Viðhald ................................................................
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

10
20
27
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10
20
27
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

25151

7 237
1676
108
150
9 171

36 872
9058
325
700
46 955
66 072
10385
162
650
77 269

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
204

18 518
5 817
216
600

Skattstofan í Reykjavík:

0
0
0
0

203

66 559

Embætti ríkisskattstjóra:

0
0
0
0
202

Þús. kr.

39 590
25 928
541
500

Rikisfjárhirsla:

0
0
0
0
201

Þús. kr.

Ríkisbókhald:

0
0
0
0

104

Fjármálaráðuneytið.

9178
1514
10 692

Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

7 602
1653
9 255

Þingskjal 1

68

205 Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.
9 016
1226
108
50

Þús. kr.

10 400

206 Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
16 009
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
2 324
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 298
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

18 631
100
18 531

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

8 851
2 091
87

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

11029
50
10 979

208 Skattstofa Suðurlands, Hellu:

0
0
0
0

10
20
27
80

Laun .....................................................................
7 355
Önnur rekstrargjöld ...........................................
1 146
Viðhald .................................................................
33
Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

8 634
30

209 Skattstofa Vestmannaeyja:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4138
607
100

8 604

1

4 845

211 Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði:
0 10 Laun .....................................................................
21722
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 211
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............100
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................;

25 033
250

212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

24 966

24 783

24 966

69

Þingskjal 1
214

Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd:

0
0
0
0

251

261

10
20
27
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

18 593
9 753
271

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

28 617
6 000
22617

Tollstjórinn í Reykjavík:

10
20
27
80

Laun .....................................................................
133 530
Önnur rekstrargjöld ...........................................
29147
Viðhald .................................................................
3 571
Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........1 000
167 248
3 000
164 248

Viðfangsefni:
02 Skrifstofa tollstjóra .............................................
03 Tollgæslan i Reykjavik ......................................
04 Sameiginlegur kostnaður ....................................

59136
85 446
22 666

Gjöld samtals ......................................................

167 248

Tollgæsla utan Reykjavíkur:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

20 631
3 205
300
24 136

Tollamál, sameiginlegur kostnaður:

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
381

8711

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

282

Þús. kr.

7 216
1 402
33
60

Gjaldheimtan í Reykjavík:

0
0
0
0

263

Þús. kr.

4 555
4 555

Uppbætur á lífeyri:

0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

395 000
395 000

Þingskjal 1

70

382 Eftirlaun samkvæmt launalögum:
0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr7 200

383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn:
0 Í0 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

13 228

384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur:
0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................
402 Fasteignamat:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... ....................................

7 200

13 228

9 184
'

9184

12 600
11248

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

23 848
600

481 Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

150 000

901

Gjöld samtals ............................................................

981

23 248

150000

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
10 346
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
9 665
0 27 ViShald .................................................................
325
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 200
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

971

Þús-kr-

26 536
16 000
10 536

Ríkisábyrgðasjóður, framlag:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fvrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

100 000

Sameiginleg skrifstofubygging við Grensásveg:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

40 000

100 000

40 000

Þingskjal 1
998

999

71

Til ráðstafana í kjara- og verðlagsmálum:

Þús.kr-

0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ................
Gjöld samtals ....................................................

500 000

Þ,Í8-kr>

909

Ýmislegt:

0
0
0
0
0

10
20
90
93
94

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........................
Til einstaklinga, heimila ogsamtaka..................
Gjöld samtals ......................................................

Viðfangsefni:
02 Orlofsheimili BSRB .............................................
03 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskipaðrar nefndar........................................................
04 Simakostnaður og burðargjöld fyrir stjórnarráðið ......................................................................
05 Kostnaður við kjarasamninga ..........................
06 Dómkröfur og málskostnaður ...........................
07 Áætlað framlag til togaralána ..........................
08 Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda ..
11 Lífeyrissjóður bænda .........................................
12 Lífeyrissjóður verkalýðsfélaga ...........................
13 Óviss útgjöld ........................................................
14 Kostnaður vegna milliþinganefnda ....................
15 Orlofsheimili BHM .............................................
16 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána ....................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

9 500
44 894
108 500
134 200
297 094
12 000
32 000
23 214
3 500
11680
86 500
1000
48 200
38 000
10 000
5 000
4 000
22 000
297 094
2117 917

n

Þingskjal 1

1 10

101

211

Samgönguráðuneytið.

Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

14 549

10 Laun ....................................................................
420 000
20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
80 000
27 Viðhald ................................................................
700 000
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
1 679 519
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .....................................
31 300
92 Til sveitarfélaga .................................................
336 800
94 Til einstaklinga, heimila og samtaka...................
2 580

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

3 250 199
10 000
3 240 199

Strandferðir, framlög:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................

325

Þús. kr.

Vegagerð:

0
0
0
0
0
0
0
0

321

Þús- kr8 690
5 759
100

110 035
39 530
149 565

Viðfangsefni:
02 Skipaútgerð rikisins ...........................................
03 Flóabátar og vöruflutningar ...............................

110 035
39 530

Gjöld samtals ........................................................

149 565

Rekstrardeild ríkisskipa:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

15 895
4 242
162

Gjöld samtals ........................................................
Tekjur ..................................................................
Mismunur .............................................................

20 299
3 000‘.

1 00

17 299

73

Þingskjal 1
331 Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa:

0
0
0
0
0
0

10
20
27
80
90
91

Þús. kr.

Þús. kr.

Laun .....................................................................
27 584
Önnur rekstrargjöld ...........................................
7 300
Viðhald .................................................................
433
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
400
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja í B-hluta ...................................... .........2 160

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
332 Vitamál:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

37 877
16 220
21 657

36 351
14156
6 925
10 500
67 932
7 900
60 032

Viðfangsefni:
02 Rekstur vita..........................................................
04 Sjómerki ..............................................................
05 Vitabyggingar .....................................................

50 850
2 582
14 500

Gjöld samtals ........................................................

67 932

333 Hafnamál:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

3 000
584
2 500

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

6 000

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 92 Til sveitarfélaga ...................................................
Gjöld samtals ........................................................

503 226
543 700
1 059 010

Viðfangsefni:
02 Til hafnarannsókna og mælinga ......................
03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur ...............
04 Ferjubryggjur.......................................................
05 Landshafnir, framlag ........................................
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga ........
07 Hafnabótasjóður, framlag .................................
08 Sjóvarnargarðar ..................................................

5 084
533 000
7 000
439 226
8 000
64 000
2 700

Gjöld samtals ........................................................

1 059 010

Alþt. 1974. A, (96. löggjafarþing).

10

Þingskjal 1

74
341

Siglingamálastofnun ríkisins:

Þús. kr.

Þús. kr.

0 10 Laun .....................................................................
30 739
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
7 008
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 400
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
342

FerSamál:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................
Viðfangsefni:
02 Ferðamálaráð ........................................................
03 Ferðamálasjóður .................................................
04 Til að bæta hreinlætisaðstöðu á fjölsóttum ferðastöðum ...................................................................
05 Til að bæta aðstöðu ferðamanna við Gullfoss ..
06 Til ferðamálakönnunar ......................................
Gjöld samtals ........................................................

652

1 557

466 125
466 125

Flugbjörgunarsveitir, framlög:

0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ........................................................
651

954
523
80

Flugmálastjórn:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals.......................................................
481

32 147

Sjóslysanefnd:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................................................
471

38 147
6 000

150
150

1861
7 036
8 000
10 000
26 897
3 057
10 000
3 000
5 000
5 840
26 897

Veðurstofan:

0
0
0
0

10
20
27
80

Laun .....................................................................
önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

98 051
40 405
3 847
6120

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

148 423
59 578
88 845

75

Þingskjal 1

656

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Veðurspádeild .....................................................
03 Síma- og útvarpskostnaður ..............................
04 Loftskeytadeild ...................................................
05 V eðurfarsdeild ....................................................
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ................
07 Veðurstöðvar .......................................................
08 Hálendisathuganir................................................
09 Jarðeðlisfræðideild ............................................
10 Bóka- og skjalasafn .............................................
11 Veðurþjónusta vegnamillilandaflugs..................
12 Til hafísrannsókna .............................................
14 Til veðurskipa á N-Atlantshafi .......................

Þús-kr18 634
11498
7 793
8177
8 168
9 841
15 942
3 229
5 390
1172
56 985
834
760

Gjöld samtals ........................................................

148 423

Landmælingar:

0
0
0
0
0
0

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
27 Viðhald ................................................................
70 Vextir .................................................................
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
94 Til einstaklinga, heimilaog samtaka.................

15 015
11493
487
242
6115
13

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
3 00 Lánahreyfingar út.................................................

33 365
8 200

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Landmælingar .....................................................
03 Ljósmyndadeild ...................................................

672

25 165
1 635
1564
10 711
0 464

04

Kortasala ....................................................................

4 729

05

Myndmælingadeild ..............................................

9 897

Gjöld samtals ........................................................

83 365

Sérleyfissjóður:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
673

Þús-kr-

5 300
5 300

Ferðaskrifstofa ríkisins:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
Samtals

5 000
5 000
5 213 497

76

Þingskjal 1

1 11

Iðnaðarráðuneytið.

101 Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Þús. kr.
11459
7 356
81

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

18 896
1500

201

Þús. kr.

17 396

Iðnþróunarstofnun Islands:

0
0
0
0
0

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald ................................................................
70 Vextir ..................................................................
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................

15 279
6 420
298
360
600

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
3 00 Lánahreyfingar út.................................................

22 957
500

202 Rannsóknastofnun iðnaðarins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

22 457
788

20 244
10115
649
2 000
33 008
3500
29 508

203 Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins:

0
0
0
0

10
20
27
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

29 040
10 021
649
2 000

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

41 710
8 500
33 210

204 Verkstjórnarnámskeið:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

2 487
847

77

Þingskjal 1
Þús. kr.

0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

108
250

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

3 692
320

205 Stj órnunarnámskeið:
0 10 Laun
...............................................................
0 20 Önnurrekstrargjöld .............................................
1 00
206

Gjöld samtals ........................................................
Tekjur ...............................................................
Mismunur .............................................................

Þús. kr.

3 372
1771
2 136
3 907
1600
2 307

Námskeið í stjórn vinnuvéla:

0 10 Laun .....................................................................
1520
0 20 Önnur rekstrargjöld .........................................
1513
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............100
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
221

Gjöld samtals ........................................................

100 000
50 000
50 000
100 000

42 000
42 000

Lagmetisiðjan Siglósild:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
235

100 000

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
234

2 481

Lánasjóðir iðnaðarins:

0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................
Viðfangsefni:
02 Iðnlánasjóður ......................................................
03 Iðnrekstrarsjóður .................................................
233

3 133
652

5 000
5 000

Fyrirtæki og stofnanir, framlög:

0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................
Viðfangsefni:
02 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins ...........................
03 Sölustofnun lagmetisiðnaðarins .........................
04 Þangverksmiðjan, Reykhólum ...........................

9 000
25 000
100 000

Gjöld samtals ........................................................

134 000

134 000
134 000

Þingskjal 1
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299 Iðja
0 90
0 93
0 94

og iðnaður, framlög:
Þús- kr.
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
38 350
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
1 375
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar
1 250
03 Heimilisiðnaðarfélag Íslands...............................
125
04 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga í iðnaði
7 500
05 Mótframlag vegna tækniaðstoðarframlags S. þ.
UNIDO ...................................................................
600
06 Til gosefnarannsókna og gosefnaiðju .............
6 000
07 Mótframlag vegna tækniaðstoðar S. þ. UNDP
5 200
08 Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað ................
9 000
09 Saltverksmiðja á Reykjanesi .............................
2 000
10 Stjórn iðnþróunaráætlunar ...............................
3 000
11 Til Landgræðslusjóðs vegna vatnstöku .............
2 400
12 Norræni iðnaðarsjóðurinn .................................. .........2 650
Gjöld samtals ......................................................

301

39 725

39 725

Orkustofnun:

0
0
0
0

302

Þús. kr.

10
20
27
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

105 985
154167
3 354
11100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................

274 606
20 714
253 892

Rafmagnseftirlit ríkisins:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
311 Landsvirkjun, eiginfjárframlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ....................................................
371 Orkusjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Rafvæðing i sveitum .........................................
04 Lán til jarðhitaleitar ...........................................
05 Lánagreiðslur ........................................................
06 Verðjöfnunargjald ...............................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

19134
8 042
1 000
28 176

62 000
62 000

606 650
606 650
50 000
9 000
107 650
440 000
606 650
1 382 174

79

Þingskjal 1

1 12
101

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa:

0
0
0
0
201

Viðskiptaráðuneytið.

10
20
27
80

Þlis- kr-

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

20 186

3 668 000
3 668 000

Verðlagsskrifstofan:

0
0
0
0
999

13 567
6 465
54
100

Niðurgreiðslur á vöruverði:

0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................
902

10
20
27
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

24181
4 353
195
250
28 979

Vörusýningar erlendis:

0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................

1 500
1 300

Samtals
1 13
101

Þús- kr'

3 718 665

Hagstofa íslands.

Hagstofa fslands, aðalskrifstofa:

0 10 Laun ......................................................................
21 297
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
8 883
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 270
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

30 450
569

29 881

102 Þjóðskráin:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

8 682
4136

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................

12 818
2 894

Samtals

9 924
39 805

80

Þingskjal 1

1 14
101

Ríkisendurskoðun.

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals .....................................................

Þús- kr.

36 636
5 022
130
400
42 188

Samtals

1 15
101

Fjárlaga- og hagsýslustofnun.

10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
27 Viðhald ................................................................
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

10 650
11638
54
90
22 432

Ríkisbifreiðar, framlag:

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
991

42188

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa:

0
0
0
0

181

Þús. kr.

Ýmis ián ríkissjóðs:
0 70 Vextir ...................................................................
Gjöld samtals ......................................................
3 00 Lánahreyfingar út ...............................................
4 00 Lánahreyfingar inn .............................................
Samtals

7 000
7 000

712 403
712 403
903 541
40 325
741 835

81
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B-HLUTI
Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign.
ð. gr.
Árið 1975 er ætlast til, að rekstri og fjárinunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein.
2 01

Forsætisráðuneytið.

171 Byggðasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ........................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

132 750
115 000
877 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

992 000

Þús. kr.

9 600
3150
110 000
10 000

859 250

F jármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Tekin lán...............................................................
4 50

Ráðstðfun eigin fjár ...................................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

100 000
1 209 250
150 000
300 000
859 250

n
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2 02

Menntamálaráðuneytið.

201 Happdrætti háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 80 Afskriftir .............................................................
„..... samtals....................................
. .
.................
Gjöld
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

Þús. kr

65 950
31950
476 000
2 000
575
900
rqo 000
>\n00
696 000
120100

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 90 Annað, greitt ríkissjóði ......................................
— greitt Háskóla Islands......................................

21 820
103 280

Inn:

4 40
4 50
4 90

Afskriftir ..............................................................
Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
Annað ..................................................................

2 000
120 100
3 000

211 Háskólabíó:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

11000
14 800
2 500
15 800
400
900

Gjöld samtals ......................................................
110 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur ............................................................

45 400
50 200
4 800

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................

1 700
4 000

Inn:

4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

900
4 800

Þingskjal 1
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276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
0 70 Vextir ...................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
Mismunur .............................................................

13 200
49 820

Þús. kr.

13 200

36 620

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

36 620

422 Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 80 Afskriftir .............................................................

9167
14190
220
8 500
1822

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta ..................................

33 899
33 899

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

3 828
2 600

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta ..................................
Framlög úr ríkissjóði .........................................

6 428
7 500
3 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

10 500

1 10

1 10
1 80

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ........................................................

6 620
30 000

4 072

4 072

Inn:

871

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

4 072

Upptökuheimilið í Kópavogi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

14 696
3 440
595

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ..........................................

18 731
5 840
12 891

Tekjur samtals ....................................................

18 731

84
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872 Lánasjóður ísl. námsmanna:
0 10 Laun
........................................................................
0 20 Önnurrekstrargjöld .............................................
0 70 Vextir .................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús- kr4 000
4 000
25 000
54 000

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

87 000
3 200
606 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

609 200

t
1

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ...........................
3 20 Veitt lán ..............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár .............................................
4 90 Annað ..................................................................

Þ“s- ,ir'

522 200

20 500
604 000
12 300
522 200
90 000

971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

150 200
86 200
24 000
8 000
19 000
3 600

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

291 000
291 000

Fjármunahreyfingar:
3 10
3 30

Afborgun lána .....................................................
Fjárfestingar .......................................................

^OOÖ
17

4 40

Ahskriftir ..............................................................

19000

972 Ríkisútvarpið, sjónvarp:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................
0 90 Yfirfærslur ..........................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

187 800
98400
32 000
24 000
76 000
3 000
421 200
381 200
40 000

Tekjur samtals ....................................................

421 200

85
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Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Afskriftir ...............................................................

Þús. kr.

36 000
40 000
76 000

973 Þjóðleikhús:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .........................
0 70 Vextir ...................................................................

119 057
53 950
10 820
2 000
1000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

186827
58 816
128 011

Tekjur samtals ....................................................

186 827

974 Sinfóníuhljómsveit:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 90 Yfirfærslur ..........................................................

47 524
8176
1515
150

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta .................................
Framlög úr rikissjóði .........................................
Annað, Reykjavíkurborg.....................................
— Ríkisútvarpið ..................................................

57 365
5 500
26 244
11 099
14 522

Tekjur samtals ....................................................

57 365

975 Vísindasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

100
15 200

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
1 90 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ....................
Tekjur samtals ....................................................

15 300
300
3 000
12 000
15 300

1 10
1 80
1 90

Þús. kr

86
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976 Menningarsjóður:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnurrekstrargjöld .....................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ....................................................................
0 90 Yfirfærslur ............................................................

^ús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur .................. ......................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

10 329
90
10 720

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

10 810

Þús. kr.

1327
852
100
30
8 020

481

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

481

977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
1 80 Framlög iir ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

15 000

481

15 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................

15 000

Inn:

981

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

15 000

Bókaútgáfa Menningarsjóðs:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

4 592
2 778
200
15 250
750
120

Gjöld samtals ......................................................
23 690
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
18 000
1 90 Annað, Menningarsjóður .................................... .........6 000
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir .............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ...................................................................

24 000
310

500
120
310
70
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2 03
101

Utanríkisráðuneytið.

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27

Viðhald ........................................................................

1400

0 60
0 80

Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
Afskriftir ‘.............................................................

238 400
2 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

328 200
411 000
500
1800

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

413 300

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar .........................................................
3 90 Annað, greitt irikissjóð........................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............................................
111

Þús-kr60 400
26 000

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús-kr-

85 100

8 400
78 700
2 000
85 100

40 892
13 700
7 350
1700
20 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

83 642
146 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar .......................................................
3 90 Annað, greitt irikissjóð .......................................
Inn:
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................

5 848
30 710
45 800

62 358

20 000
62 358

88
121
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Sala varnarliðseigna:
0 10 Laun

0
0
0
0

20
27
60
80

Þús. kr.

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

10 217

Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Hráefni og vörur til endursölu ........................
Afskriftir .............................................................

7 167
1470
22 000
701

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
41 555
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
66 000
1 30 Vaxtatekjur .......................................................... __ 3 300
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

69 300

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð......................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

28 446

27 745

701
27 745

89
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2 04

Landbúnaðarráðuneytið.

171 Jarðeignir ríkisins:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

Þús- kr.........1 000

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
Mismunur .............................................................

1 000
17 295

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................

10 295

600
15 695

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

16 295

172 Jarðeignasjóður ríkisins:
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

9 000
9 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................

9 000

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

9 000

206 Tilraunabúið á Hesti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

3 552
4 473
1315
35

Gjöld samtals ......................................................
9 375
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
6 200
1 80 Framlög úr rikissjóði .......................................... .........3 461
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

9 661
286

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................

36
250

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Alþt. 1974. A. (96. lðggjafarþing).

286

ia

Þingskjal 1

90

207 Tilraunastöðin á Reykhólum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

5 931
1 755
.........4 176

Tekjur samtals ....................................................

5 931

208 Tilraunastöðin á Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

3 348
5 431
649
100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

9 528
4 400
.........5 148

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

9 548

Þús. kr.

2194
2 044
1623
70

20

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

20
20

209 Tilraunastöðin á Skriðuklaustri:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

3 553
3 865
1 623
70

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög lir rikissjóði .........................................

9111
5 529
10 587

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

16 116
7 005

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................

5
7 000

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

7 005

91
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211 Tilraunastöðin áSámsstöðum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús.

kr.

Þús.kr.

2 466
2 371
1 731
50

Gjöld samtals ......................................................
6 618
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
2 400
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......................................... .........4 218
Tekjur samtals ....................................................
6 618
221

Áburðarverksmiðja ríkisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

225 234
177 261
24 407
701 388
102499
80450

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

1311239
1313 569
36 000
1000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

1 350 569
39 330

236 Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

6 376
12 570
1065
209
2173
22 393
21 750
77
566

Tekjur samtals ....................................................

22 393

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................

247
1926
2 173

92
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237 Stórólfsvallabúið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

6 411
14158
2 450
435
1400

Gjöld samtals .................................................... :
110 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
í 90 Annað ...................................................................

24 854
23 700
200
954

Tekjur samtals .............................................................

24 854

F jármunahreyfingar:
Út:

10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað .................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir..............................................................

1 400

238 Fóðuriðjan, Ólafsdal:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 70 Vextir .............'.....................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

4 539
7 753
803
2400

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
1 90 Annað ...................................................................

15 495
9 000
5 900
595

Tekjur samtals ....................................................

15 495

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................

2 400

3

239 Grænfóðurverksmiðja, Flatey, A.-Skaftafellssýslu:
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

310
1090

2 400

29100
29 100

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

29100
29 100

93

Þingskjal 1

246 Laxeldisstöð í Kollafirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................

1>ús- kl'6 334
636
500
6 126
200
300

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

14 096
10 496
4 200

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

14 696

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

900

Þús-kr-

600

300
600

271 Landgræðslusjóður:
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ............................................................

350
7 000
15
3 500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
1 90 Annað ...................................................................

10865
7 500
15 500
300

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

23 300

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

12 435
12 435

503 Garðyrkjuskólabúið á Reykjum:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................

1600
520
230
150

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

2 500
2 500

12 435

94
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2 05

Sjávarútvegsráðuneytið.

211 Fiskimálasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
90 Annað, útflutningsgjald ......................................

20 865
12 000
21000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

33 000

1
1

Þús. kr

2 453
1412
17 000

12 135

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ......................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........................................
221

26 000
1135
15 000
12 135

Síldarverksmiðjur ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ..................................................................

119 520
72 800
30 000
150 000
15 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................

387 320
387 320
24 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

411 320
24 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................

24 000

Inn:
4 50

Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

24 000

271 Ryggingarsjóður hafrannsóknaskips:
0 70 Vextir ...................................................................

6 444

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Mismunur .............................................................

6 444
33 055
26 611

95

Þingskjal 1
Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................

Þús- kr-

Þús-kr-

26 611

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

26 611

272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

1 136
474
3 500
1097

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ..........................................

® 207
3 600
3458

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

10 058

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
274 Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
1 90 Annað, aflatryggingasjóðsgjald .........................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, óráðstafað .........................................

3 851

3 500
351
3 851

1800
4200
6 000
102 290
796 700
898 990
892 990

96

Þingskjal 1

2 06

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.

101 Lögbirtingablaðið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

9136
9136

251 Landhelgissjóður:
0 70 Vextir ...................................................................

1864

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
1 90 Annað ...................................................................

1864
200
17 744
6 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

23 944

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................

Þús. kr.

1436
7 600
100

22 080

22 080

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
371

Kirkjubyggingasjóður:
0 10 Laun .........................
0 70 Vextir .......................
Gjöld samtals ...........
1 30 Vaxtatekjur ..............
1 80 Framlög úr ríkissjóði
Tekjur samtals .........
Mismunur ..................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................

22 080

30
10

40
40

5 000
5 040
5 000

5 750

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir..........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

750
5 000

97

Þingskjal 1
372 KirkjugarSasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
1 90 Annað, framlög kirkjugarða ...............................

600
550
100
1700

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

2 350

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ......................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Þús. kr.

60

40
500

1750

1500
750
500
1750

373 Kristnisjóður:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

8 000

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

8 000
600
7 857

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

8 457
457

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ......................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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500

457
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2 07

Félagsmálaráðuneytið.

271 Byggingasjóður ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ....................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

221 853
15 000
485 550
1 469 010

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

1 969 560

Þús. kr.

27 005
25698
169 150

1 747 707

Fjármunahreyfingar:
Öt:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................

445 280
2456 097

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Tekin lán...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

160 670
993 000
1 747 707

272 Byggingasjóður verkamanna:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

750
5 700

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................
1 90 Annað, framlög sveitarfélaga ...........................

6 450
31500
150 000
150 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

331 500

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

7 700
321850
4 500
325 050

325 050

99

Þingskjal 1

371 Lánasjóður sveitarfélaga:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús1975
1150
33 000

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
90 Annað, framlagJöfnunarsjóðs ............................

36 125
60 000
8 000
15 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

83 000

1
1
1

Þús-kr'

46 875

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10
3 20

Afborgun lána .....................................................
Veitt lán ..............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Tekin lán..............................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár ..................
372 Landakaup kaupstaða og kauptúna:
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

971

50 000
237 875
66 000
175 000
46 875

2100
10 000
12 100

Fj ármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

1 500
12 100

Erfðafjársjóður:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

35 000

Gjöld samtals ....................... ..............................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

35 000
? 8®®
50 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

57 000

13 600

22 000

Fj ármunahrey fingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

29 000
7 000
22 000

Þingskjal 1

100

972 Bjargráðasjóður íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þ“s-kr1975
1150
400
9 000
100

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
90 Annað, frá sveitarfélögum...................................

12 625
2 000
26 000
26 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

54 000

1
1
1

41 375

Fj ármunahrey fingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................

Þús-

22 500
64 975

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir..........................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

46 000
100
41 375

974 Styrktarsjóður fatlaðra:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

3 300

Gjöld samtals ......................................................
t 80 Framlög úr rikissjóði .........................................

3 300
3 300

975 Styrktarsjóður vangefinna:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

33 500
33 500
33 500

101

Þingskjal 1

2 08

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.

271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................
0 90 Yfirfærslur ............................................................

Þús. kr.

90 800
35 500
3 000
2 000
6 572 200

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður
greiddur af öðrum) .............................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Iðgjöld atvinnurekenda ......................................

6 703 500

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, gjöld umfram tekjur ........................

6 701 400

43 900
5 903 300
754 200
2 100

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 20

Veitt lán

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

20 000

10 Innheimtar afborganir.........................................
40 Afskriftir
..........................................................
50 Ráðstöfun eigin fjár .............................................
90 Annað ...................................................................

19 000
2 000
2 100
1100

Inn:

4
4
4
4

Tryggingastofnun rikisins, sjúkratryggingar:
0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga .......................

11600

—■ — — bætur ..........................................................

6 176 840

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr rfkissjóði .........................................

6 188 440
6 188 440

Fjármunahreyfingar:

Út:
3 90 Annað ...................................................................
Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................

1 500
1 500

Þingskjal 1

102

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar:
0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ........................
— bótagreiðslur....................................................

10 300
359 000

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

369 300
369 300

Fjármunahreyfingar:
tft:
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................

15 000
15 000

273 Atvinnuleysistryggingasjóður:
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................
Bótagreiðslur ........................................................
Eftirlaun aldraðra.................................................

13 000
13 000
150 000
113 000

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur .........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Iðgjöld atvinnurekenda ......................................
90 Annað, framlög sveitarfélaga ...........................

289 000
193 000
340 000
170 000
170 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

873 000

1
1
1

Wa. kr.

Þús. kr.

584 000

Fj ármunahreyfingar:
Ot:

3 20
3 90

Veitt lán ..............................................................
Annað, óráðstafað...............................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........................................

311

Þvottahús rikisspítala:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................
Fj ármunahreyfingar:
tft:
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

400 000
294 000
110 000
584 000

42 308
10 850
2 500
3 000
7 000
65 658
78 845
13 187

20187
7 000
13 187

103

Þingskjal 1

371 Landspítalinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Þús- kr785 783
320 865
51720

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

1 158 368
1158 368
152 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

1 310 368

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar..........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

152 000

152 000

152 000

372 Fæðingardeild Landspítalans:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

165685
50 493
4100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

220 278
220 278
20 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

240 278
20 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:

20 000

Ráðstöfun eigin fjár ...................................................

20 000

373 Kleppsspítalinn:
0 10 Laun ........................................... .........................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

310 832
80848
16 310
407 990
407 990

374 Vífilsstaðaspítali:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

111689
44185
9954

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

165 828
165 828

4 50

104

Þingskjal 1

375 Kristneshælið:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta .................................
Framlög úr ríkissjóði .......................................

67 873
67 873
6 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

73 873

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

6 000
6 000

376 Kópavogshælið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

126 790
39969
5194

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

171 953
171953

377 Læknishéraðasjóður:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

5 400

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

5 400
400
5 000

Tekjur samtals ....................................................

5 400

378 Námslán læknastúdenta:
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
Tekjur samtals ....................................................

2 000

1 10
1 80

44 845
14 642
8 386

6 000

2 000

Fjármunahreyfingar:

Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................

2300

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Þús. kr.

300
2 000

105

Þingskjal 1
421 Vistheimilið í Gunnarsholti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

26 931
26 931

Þús. kr.

13 820
10 211
2 200
300
400

Fj ármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
471

Gæsluvistarsjóður:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................
Mismunur .............................................................

400
400

.........1 000
1 000
28 000
27 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................

27 000

Inn:

4 50
911

Ráðstöfun eigin f jár ..........................................

27 000

Brunabótafélag íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 80 Afskriftir .............................................................

30 000
70 000
2 000
590 000
3 000

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta ...................................
Vaxtatekjur ........................................................

695 000
675 000
40 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

715 000

1 10
1 30

20 000

Fjármunahreyfingar:

3
3
3
3

10
20
30
90

Út:
Afborgun lána ......................................................
Veitt lán ...............................................................
Fjárfestingar ........................................................
Annað ...................................................................

1 000
27 000
3 000
10 000

Inn:

4 10 Tnnheimtar afborganir.........................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

18 000
3 000
20 000
14

Þingskjal 1

106

2 09

101

Fjármálaráðuneytið.

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

Þús- kr99 000
216 400
3 500
840 000
300
4 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

1 163 200
4 659 700
3 000
500

Tekjur samtals ........................... *.......................
Mismunur, greitt í ríkissjóð ...............................

4 663 200

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
102

800
4 600
1 400
4 000

Lyfjaverslun ríkisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 80 Afskriftir .............................................................

29 000
7 200
1300
66 500
500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

104 500
104 500

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
103

500
500

Innkaupastofnun ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ......... .......................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir . ?..............................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

24 612
9 930
500
1 100 000
200
650

Gjöld samtals ......................................................

1 135 892

Þús. kr.

3 500 000

107

Þingskjal 1
Þús. kr.

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað ...................................................................

1 132 000
3 892

Tekjur samtals ....................................................

1 135 892

931 Arnarhvoll:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

8 239
2 718
1500
500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

12 957
12 957

932 Borgartún 7:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnurrekstrargjöld ..............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 70 Vextir ....................................................................

2 350
1 850
1200
4100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

9 500
13 110
3 610

3 610
3 610

939 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

1 100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

1 100
1100

971 Ríkisábyrgðasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

5 000
2 500

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur .........................................................
80 Framlög úr rfkissjóði .......................................

7 500
35 500
100 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

135 500

1
1

128 000

Fjármunahrevfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................

308 000

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir..........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Þús. kr.

180 000
128 000

Þingskjal 1

108

2 10

101

Samgönguráðuneytið.

Póstur Og sími:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
í 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................

2 731 600
2 729 600

Tekjur samtals ....................................................

2 731 600

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 20 Tekin lán...............................................................
4 40 Afskriftir...............................................................

235 000
295 100
129 200
400 900

211 Áhaldahús vegagerðarinnar:
0 10 Laun ...............................:...................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ......... .......................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ............................................................... ..

370 000
90000
20 000
260 000
50

0 80

Afskriftir

Þús. kr.

1501 000
648 000
160 900
20 800
400 900

2 000

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

60 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

800 050
808 750
31300

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

840 050

F jármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................

100 000

40 000

60 000
40 000

Þingskjal 1

109

321 Skipaútgerð ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

151800
70 060
25 975

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

247 835
137 800
110 035

Tekjur samtals ....................................................

247 835

331 Vitamálastjórn, áhaldahús:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................

114 600
22 600
26 600
8 000
1700
10 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

183 500
177 500
2160

Tekjur samtals ....................................................

179 660

Þús. kr.

Mismunur, gjöld umfram tekjur ..........................

Þús. kr.

3 840

F j ármunahr evfingar:
Út:

3 10 Afborgun Iána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................

470
5 690

Inn:

4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

10 000
— 3 840

332 Hafnabótasjóður:

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

500
38 504
20 000

t , ..................................................
........
Gjold samtals
1 30 Vaxtatekjur ........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......................................
1 90 Annað ..................................................................

59004
4Q064
fi4 000
° "

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

113 564
54 560

F j ármunahreyfingar:
Út:

3 10
3 20

Afborgun lána .....................................................
Veitt lán ..............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir........................................
4 20 Tekin lán..............................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár ............................................

23 400
266 722
35 562
200 000
54 560

110

Þingskjal 1

333 Landshöfn, Þorlákshöfn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús< kr6 300
1400
2 700
21356

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

31 756
10 400
376 846

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

387 246

Þús-kr-

355 490

F j ármunahr ey fingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

5 490
350 000
355 490

334 Landshöfn, Keflavík, Njarðvík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

11900
2 300
4 500
32122
9375

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

60 197
21 700
38497

Tekjur samtals ....................................................

60 197

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................

9 375
9 375

335 Landshöfn, Rifi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

2 200
870
2 000
17 353

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

22 423
5 070
23 883

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

28 953
8 530

F jármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

6 530
6 530

Þingskjal 1
471

Flugmálastjórn:

0
0
0
0
0

10
20
27
70
90

111
Þús-

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ............................................
Viðhald .................................................................
Vextír ...................................................................
Yfirfærslur ............................................................

148 886
93 230
16 084
43162
690

Gjöld samtals .............. .......................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

301 862
47197
466125

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

513 322

Þús‘kr'

211 460

Fjármunahreyfingar:

Ot:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
Viðfangsefni:
01 Stjórn flugmála....................................................
02 Reykjavíkurflugvöllur ........................................
03 Aðrir flugvellir ....................................................
04 Flugöryggisþjónusta............................................
05 ICAO-deild ...........................................................
06 Loftferðaeftirlit ...................................................
07 Alþjóðlegt flugsamstarf .........................................
Gjöld samtals ......................................................
671

27 460
184 000
211460
87 269
50 874
41643
83 583
1232
4 336
32 925
301 862

Umferðarmiðstöð:
10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ............................................
27 Viðhald ..................................................................
70 Vextir ...................................................................
80 Afskriftir ..............................................................

520

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, sérleyfissjóður ........................................

2 478
1414
2 400

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

3 814

F j ár munahrey fingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

1 336

0
0
0
0
0

233
450
800

475

1 336

1 336

Þingskjal 1

112

672 SérleyfissjóSur:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur ............................................................

Þús< kr1600
700
2 400

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóöi ........................................
Mismunur, óráðstafað ..........................................

4 700
5 300
600

673 Ferðaskrifstofa ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................
0 90 Yfirfærsla, landkynning ......................................

28050
9 921
350
450
950
14 000

Gjöld samtals ......................................................
10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
80 Framlög úr ríkissjóði .......................................
90 Annað, Isl. markaður,Keflavíkurflugvelli o. fl.

53 721
35 721
5 000
13 000

Tekjur samtals ....................................................

53 721

1
1
1

Þús. kr.

113

Þingskjal 1

2 11
231

Iðnaðarráðuneytið.

Sementsverksmiðja ríkisins:
10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ............................................
27 Viðhald .......................
60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
70 Vextir
.................................................................
80 Afskriftir .............................................................

Þús- kr152 585
282 493
31 475
142 300
23 550
37100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

669 503
670 000

0
0
0
0
0
0

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ...................................................................
232

Landssmiðjan:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús- kr-

497

38 640
37 100
497
1043

67 632
13 800
800
80 000
1300
2500

Gjöld samtals ......................................................
166 032
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
165 000
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
350
1 90 Annað, húsaleigutekjur ...................................... .........1200
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

166 550
518

Fjármunahreyfingar:

Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................

500
2 518

Inn:

4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

2 500
518

15

114

Þingskjal 1

233 RíkisprentsmiÖjan Gutenberg:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................

Þús- kr87 948
5 090
2 260
22000
6996
7 324

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

131 618
130000
42 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

172 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 20 Tekin lán..............................................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................

40 382

11 210
66 300
196
30 000
7 324
40 382

234 Lagmetisiðjan Siglósíld:
0 10 Laun ...................................................................
64 481
0 20 Önnurrekstrargjöld .............................................
5 365
0 27 Viðhald ................................................................
800
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .........................
53 000
0 70 Vextir . ?..............................................................
2 700
0 80 Afskriftir ............................................................. ........... 700
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

117 046
117 046
6 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

122 046

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

2 220
2 780

6 000

6 000

Þingskjal 1
311

115

Landsvirkjun:

pús'kr-

0
0
0
0
0

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald ................................................................
70 Vextir ..................................................................
80 Afskriftir .............................................................

133 000
101000
39 000
430 000
300 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

1 053 000
1473 000
62 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur ...........................................................

1 535 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Tekin lán...............................................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................
4 90 Annað ..................................................................
312 Laxárvirkjun:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .....................................................
3 30 Fjárfestingar .......................................................
3 90 Annað ..................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár .............................................

ÞÚ8, kr‘

482 000

378 000
2 449 000
262 000
4 500
2 210 500
300 000
482 000
92 000

19 700
59100
9 400
58 000
45 000
191 200
252 000
60 800

47 000
38 800
20 000
45 000
60 800
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321 Rafmagnsveitur ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir
........................................................

Þús-kr177 000
516 000
495 000
246 000
401000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, orkusjóður .............................................
1 90 Annað, heimtaugargjöld ..................................

1 835 000
1 395 000
440 000
20 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur ...........................................................

1 855 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar, almennar ..................................
Fjárfestingar, rafvæðing í sveitum ....................
Fjárfestingar, stofnlína S-V-N-land....................
Inn:
4 20 Tekin lán..............................................................
4 40 Afskriftir
..........................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár .............................................
4 90 Annað, orkusjóður,rafvæðing í sveitum ..........
331 Jarðboranir ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .........................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................
Fj ármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 20 Tekin lán...............................................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ...................................................................

Þús-

20 000

401 000
680 000
110 000
250 000
910 000
401 000
20 000
110 000

38 800
13 200
6 300
13 000
4 830
6 000
82130
84 960
2 830

11 959
313 000
313 000
6 000
2830
3129
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332 JarSvarmaveitur ríkisins:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ...............................................................

Þús- kr3 640
2 944
14133
6 583

Gjöld samtals ......................................................
1 Í0 Seldar vörur og þjónusta ..................................

27 300
27 300

Fjármunahreyfingar:

Út:
Afborgun lána .....................................................
Fjárfestingar .......................................................
Inn:
4 20 Tekin lán ...........................................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
3 10
3 30

371

6 583
100 000
100 000
6 583

Orkusjóður:
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 90 Yfirfærslur ..........................................................

3 500
238 670
546 257

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

788 427
181777
606 650

Tekjur samtals ....................................................

788 427

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgunlána .......................................................
3 20 Veitt lán ............................................................
3 90 Annað .................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Tekin lán..............................................................

272 573
660 000
18 350
230 923
720 000

Þús- kr
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6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt:
I Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er
afgreidd hafa verið frá Alþingi 1974 og hafa í för með sér tekjur eða
gjöld fyrir rikissjóð. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið.
II Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum
og rennur til eflingar slysavarna hér við land.
III Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld
síma árið 1975 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í Revkjavík. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir
á vinnustað.
IV Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolium til veðurathugunarskipa í Norðurhöfum.
V Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun rikisins að greiða Landgræðslusjóði 1 kr. af hverjum seldum vindlingapakka.
VI Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi
íslands 50 aura af hverjum seldum vindlingapakka.
VII Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun rikisins að greiða allt að 60 aurum
til Slysavarnafélags íslands og íþróttasambands Islands af hverjum seldum vindlingapaklta, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu.
VIII Að ákveða, að ein króna af tekjum Landssímans af hverju seldu skrauteyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Islands.
IX Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna skv. gömlum reglum, sbr.
lið 09 382 í fjórðu grein fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lögboðnum lífeyrissjóði, uppbót á eftirlaun sin, sem sé hliðstæð þeirri
hækkun, er sjóðsfélagar lifeyrissjóðs starfsmanna rikisins fengu við
gildistöku laga nr. 29/1963.
X Að endurgreiða innflutningsgjald af benzini fyrir notkun snjóbifreiða
eftir nánari reglum, sem ráðuneytið setur.
XI Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum, sem íslenzkar visindastofnanir kynnu að eiga kost á endurgjaldslaust frá erlendum aðilum.
XII Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 09 382—384 i 4. gr. fjárlaga
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna
ríkisins.
XIII Að innheimta ckki aðflutningsgjöld né söluskatt af munum, sem aðilar
búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. Fjármálaráðuneytið setur
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
XIV Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bæklingum og ritum, sem seld eru eða dreift erlendis til landkynningar.
XV Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun rikisins að greiða allt að 20 aurum
af hverjum seldum eldspýtustokk til Stvrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
XVI Að taka allt að 30 m.kr. lán til byggingar vörugeymslu Skipaútgerðar rikisins í Reykjavik (endurveiting).
XVII Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjald sima
árið 1975 hjá allt að 25 fötluðum mönnum eftir tilnefningu Sjálfsbjargar,
landssambands fatlaðra.
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XVIII Að fella niður áhættugjald (ábyrgðargjald) samkvæmt Iðgum nr. 37/1961,
um ríkisábyrgðir, af lánum til kaupa á skuttogurum samkvæmt lögum
nr. 40/1970, sbr. lög nr. 78/1972 og lög nr. 28/1972, þ. e. varðandi
þann hluta lánsins, sem er umfram lán fiskveiðasjóðs.
XIX Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum og -búnaði
til Norrænu eldfjallarannsóknastöðvarinnar.
XX Að ábyrgjast lán allt að 30 m.kr. vegna tækjakaupa og endurskipulagningar Rikisprentsmiðjunnar Gutenberg.
XXI Að ábyrgjast allt að 60 m.kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og
stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af
matsverði hverrar framkvæmdar.
XXII Að selja húseign Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg að Þingholtsstræti 6
ásamt tilheyrandi eignarlóð.
XXIII Að hafa makaskipti á Austurstræti 12 annars vegar og húseignunum að
Fríkirkjuvegi 7, 7a og Laufásvegi 16 hins vegar.
XXIV Að selja fasteignir Rannsóknastofnunar landbúnaðarins á Akureyri og
verja söluandvirði þeirra til kaupa á Möðruvöllum í Hörgárdal og til
uppbyggingar þar.
XXV Að endurgreiða þinglýsingargjöld af afsölum vegna b/v Skafta SK-3,
b/v Karlsefnis, b/v Krossavíkur og m/s Akraborgar.
XXVI Að hafa makaskipti á landi úr Laxeldisstöð rikisins í Kollafirði, vestan
nýja Vesturlandsvegar og sunnan Kollafjarðar annars vegar og á spildu
úr landi jarðarinnar Naustanes, Kjalarneshreppi, hins vegar.
XXVII Að kaupa húsnæði fyrir skattstofuna á Isafirði og taka við lánum, er
slíkri eign kunna að fylgja.
XXVIII Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og tækjum til Mjólkárvirkjunar.
XXIX Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af eldsneytisaflstöðvum Rafmagnsveitna rikisins.
XXX Að leggja fram 25 m.kr. upp i hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Suðurnesja.
XXXI Að leggja fram 30 m.kr. sem hlutafé til Herjólfs hf., Vestmannaeyjum,
vegna kaupa á Vestmannaeyjaferju.

XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV

Lántökuheimildir, sbr. 1. qr. 4:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innanlands rikisskuldabréf eða spariskírteini að fjárhæð allt að 600 m.kr.
Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ný rikisskuldabréf eða spariskirteini, eftir þvi sem á þarf að halda í stað þeirra, er upphaflega verða útgefin skv. lið XXXII að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót.
Til viðbótar fyrri heimildum er fjármálaráðherra fyrir hönd rikissjóðs
heimilt að gefa út til sölu innanlands happdrættisskuldabréf, samtals að
fjárhæð 116 m.kr., vegna vegaframkvæmda á Skeiðarársandi.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd rikissjóðs að taka allt að 403,5
m.kr. innlent lán til að standa undir kostnaði við framkvæmdir
í vegamálum skv. Norður- og Austurlandsáætlunum.
7. gr.

Skattvísitala árið 1975 skal vera 145 stig, miðað við 100 stig árið 1974.
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SÉRSTÖK

■K"T'

YFIRLIT

1. Heildarútgjöld eftir tegundum útgjalda.
A-hluti.
M.kr.

Laun .....................................................................................................
Önnur rekstrargjöld ............................................................................
Viðhald ................................................................................................
Vextir .................................................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður .................................................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja i B-hluta ......................................................................
Til sveitarfélaga .................................................................................
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................................................
Til einstaklinga, heimila og samtaka .................................................

19 703,6
1548,7
5 778,1
1 361,1

Gjöld samtals ........................................................................................
1 00 Tekjur .................................................................................................

45 212,2
459,7

0
0
0
0
0
0

10
20
27
70
80
90
91
92
93
94

Mismunur

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

8 843,5
2 680,2
1150.5
714,3
3 432,2

44 752.5

2. Heildaryfirlit yfir gjöld, tekjur og fjármunahreyfingar
fyrirtækja og sjóða í B-hluta.
MAr.

0
0
0
0
0
0
0

10
20
27
60
70
80
90

Laun .....................................................................................................
Önnur rekstrargjöld ............................................................................
Viðhald ..........
Hráefni og vörur til endursölu ........................................................
Vextir .................................................................................................
Afskriftir ............................................................................................
Yfirfærslur
........................................................................................

6121,8
3645,5
618,0
5 312,4
1 739,9
1515,4
14189,3

1
1
1
1

10
30
80
90

Gjöld samtals ........................................................................................
Seldar vÖrur og þjónusta ...................................................................
Vaxtatekjur ........................................................................................
Framlög rikissjóðs .............................................................................
Aðrar tekjur ........................................................................................

33 142,3
21 208,6
1276,3
19 703,6
1 721,7

Tekjur samtals .................. .................................................................
Mismunur ............................................................................................

43 910,2
10 767,9

Fjármunahrevfingar:
Út:
3
3
3
3

10
20
30
90

Afborgun lána ...................................................................................................

Veitt lán ..............................................................................................
Fjárfestingar ......................................................................................
Annað .................................................................................................

2 264,0
6 668,9
5 380,0
913,8
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4
4
4
4
4

10
20
40
50
90

Inn:
Innheimtar afborganir ........................................................................
Tekin lán ..............................................................................................
Afskriftir ............................................................................................
Ráðstöfun eigin fjár ..........................................................................
Annað .................................................................................................

M.kr.

1080,9
6 080,7
1 353,8
6 411,0
300,3

3. Samandregið yfirlit yfir rekstrarútgjöld, fjárfestingar og yfirfærslur ríkisins,
ríkisfyrirtækja og sjóða í ríkiseign eftir tegundum útgjalda.
M.kr.

Laun ..............................................................................................................
Önnur rekstrargjöld
...............................................................................
Viðhald ..........................................................................................................
Hráefni og vörur til endursölu ...................................................................
Vextir ..............................................................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaðurog fjárfestingar ...............................................
Yfirfærslur:1)
Til sveitarfélaga .....................................................................................
— fyrirtækja og atvinnuvega ...............................................................
— einstaklinga, heimila og samtaka ....................................................

14 965,3
6 325,7
1 768,5
5 312,4
2 454,2
8 812,2

Heildarútgjöld

62 025,6

1574,6
5 925,4
14 887,3

4. Skipting ríkisútgjalda eftir hagrænu eðli.
Kaup á vörum og þjónustu .................................................
Samneysla ..........................................................................
Fjárfesting..........................................................................
Tilfærslur...................................................................................
Neyslu- eða rekstrartilfærslur.........................................
Fjármagnstilfærslur ........................................................
Samtals

M.kr.
16 820,7
13 388,5
3 432,2
28 391,5
20 529,72)
7 861,8
45 212,2

1) Að frátöldum yfirfærslum úr A-hluta til fyrirtæk.ja i B-hluta, 19 703,6 m.kr., og yfirfærslum
milli fyrirtækja 489,9 m.kr.
2) Niðurgreiðslur á vöruverði innanlands ............................................................................... 3 668,0
Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir...........................................................................
716,0
Tilfærslur til almannatrygginga ........................................................................................... 13 215,2
Aðrar neyslu- og rekstrartilfærslur ................................................................................... 2 930,5
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Samtals 20 529,7
16
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5. Hlutfallsleg skipting útgjalda eftir ráðuneytum
og málefnaflokkum.
Æðsta stjórn ríkisins ...............................................................
Forsætisráðuneytið .................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Annað ................................................................................
Menntamálaráðuneytið ............................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Fræðslumál ......................................................................
Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi ....................
Utanríkisráðuneytið ...............................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ......................................
Sendiráð ............................................................................
Alþjóðastofnanir ...............................................................
Landbúnaðarráðuneytið ..........................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Búnaðarmál ......................................................................
Skólar ...............................................................................
Sjávarútvegsráðuneytið ...........................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Útvegsmál ..........................................................................
Annað ...............................................................................
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.............................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Dómgæsla, lögreglumál o. fl.............................................
Þjóðkirkjan ......................................................................
Félagsmálaráðuneytið .............................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Húsnæðismál ....................................................................
Önnur félagsmál ...............................................................
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið...............................
Yfirstjórn ..........................................................................
Tryggingamál ...................................................................
Heilbrigðismál ...................................................................
Annað ...............................................................................
Fjármálaráðuneytið .................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Toll- og skattheimta ........................................................
Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ...........................
Annað ...............................................................................
Samgönguráðuneytið ...............................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Vegamál ............................................................................
önnur samgöngumál ........................................................
Iðnaðarráðuneytið ...................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Iðnaðarmál ......................................................................
Orkumál

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

0,6
2,1
2,0
0,1
16,8
0,4
15,0
1,4
1,2
0,2
0,2
0,5
0,3
4,8
0,1
4,5
0,2
2,4
0,1
2,2
0,1
5,2
0,1
4,6
0,5
4,2
0,1
3,6
0,5
33,1
0,1
30,7
2,2
0,1
4,7
0,2
1,1
0,9
2,5
11,6
0,1
7,2
4,3
3,1
0,1
0,9
2,1
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%
8,3

Viðskiptaráðuneytið ...............................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Niðurgreiðslur ...................................................................
Annað ...............................................................................
Hagstofa íslands ......................................................................
Ríkisendurskoðun ...................................................................
Fjárlaga- og hagsýslustofnun .................................................
Yfirstjórn ..........................................................................
Ýmis lán ríkissjóðs, vextir .............................................

0,1
8,1
0,1
0,1
0,1
1,7
0,1
1,6
100,0

Samtals
6. Framkvæmdaframlög 1974 og 1975.
(Framlög til verklegra framkvæmda, fjárfestingarstyrkir og framlög til
fjárfestingarsjóða, lánagreiðslna og endurlána).
Fjárlög 1974

I Veíklegar framkvæmdir ...........................
1. Hreinar rikisframkvæmdir ..................
Þar af: Vegagerð, nema sýsluvegir og
og vegir í kauptúnum.............
Raforkuframkvæmdir ...........
Skólabyggingar ......................
Hafnagerð ...............................
Flugmál ..................................
Ríkisspítalar ...........................
Landgræðsla og skógrækt ...
Þangverksmiðja, Reykhólum .
Annað ....................................
2. Framkvæmdir kostaðar af fleiri aðilum
Þar af: Skólabyggingar ......................
Hafnagerð ...............................
Sjúkrahús og læknabústaðir ..
Landbúnaðarmál ..................
Annað ......................................
II Fjárfestingarstyrkir ..................................
1. Til sveitarfélaga ..................................
Þar af: Vegir í kaupt. og kaupstöðum
Annað ......................................
2. Til einstaklinga og samtaka................
Þar af: Styrktarsjóður vangefinna ...
Annað ......................................
Framlög til fjárfestingarsjóða, lánagreiðslna og endurlána .............................
1. Til fjárfestingarsjóða ...........................
Þar af: Bvggingasjóður ríkisins .......
Byggðasjóður ........................
Byggingasjóður verkamanna ..
Fiskveiðasjóður ....................

Frumvarp

2 004,8
1 495,0
333,0
350,0
184,0
178,0
276,9
100,0
392,6

1 386,5
1 028,3
320,6
243,0
172,0
143,2
85,3
337,4

2 320,0

1 987,4
838,0
542,7
431,2
305,3
202,8

695,4
622,7
295,1
248,7
125,5

339,8
257,0

214,2
128,6
254,6
2,4

125,8
2,8

82,8

85,6
33,5
49,3

33,5
52,1

3 963,7
3 312,6

2 191,0
1 529,2
682,4
152,6
100,0
210,0

1975

7 634,3
5 314,3

5 703,7
3 716,3

1 469,0
877,0
150,0
312,0
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Fjárlög 1974

121,0
50,0
50,0
163,2

Stofnlánadeild landbúnaðarins
Iðnlánasjóður .......................
Iðnrekstrarsjóður ..................
Aðrir sjóðir .............................
Til lánagreiðslna og endurlána .........
Þar af: Orkusjóður .............................
Ríkisábyrgðasjóður ................
Framlag vegna togaralána ....
Landshafnir, endurgr. lána ..
Endurlán
vegna
sérstakra
hafnaframkvæmda ................
Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi
Hafnabótasjóður ....................
Annað ....................................

Frumvarp

202,0
50,0
50,0
202,6
661,8

91,2
75,0
47,6
60,0

116,7
100,0
86,5
89,2

56,0
80,0
53,3
198,7

—
—
64,0
194,7

Framkvæmdaframlög samtals .............

8108,9

11 937,8

7. Verklegar framkvæmdir samkvæmt A- og B-hluta fjárlagafrumvarps
1975 og fjáröflun til þeirra.
(í millj. kr.)
Framkvæmd

Rafvirkjanir og veitur ............. .............
Rafmagnsveitur rikisins ............. .............
Landsvirkjun ............................. .............
Stofnlina S-V-N-land.................... .............
Sveitarafvæðing ......................... .............
Kröfluvirk jun ............................. .............
Jarðboranir rikisins .................... .............
Laxárvirkjun ............................... .............
Samgöngumannvirki .................. .............
Almenn vegagerð......................... .............
Skeiðarársandsvegur ................ .............
Almenn hafnarmannvirki............. .............
Landshafnir ................................ .............
FlugvaUagerð ............................... .............
Póstur og simi............................... .............
önnur samgöngumál.................... .............
Önnur opinber starfsemi............. .............
Skólabvggingar ........................... .............
Siúkrabús .................................... .............
Landbúnaðarmál ......................... .............
Aðrar framkvæmdir .................... .............

3 940,8
680,0
2 449,0
250,0
110,0
100,0
313,0
38,8
3 513,5
1 971,0
116,0
547,2
350,0
214,7
295,1
19,5
2 951,6
1 171,0
609,2
700,8
' 470,6

Samtals 10 405,9

Eigiö fé Fjárveiting Lántökur

20,0
176,5

62,0
50,0

660,0
2 210,5
250,0
60,0
100,0
313,0

38,8

30,7
295,1

1 469,0

502,0
116,0

547,2
140,0
184,0

210,0

19,5

561,1

1 171,0
609,2
700,8
370,6

100,0

5 323,3

4 521,5
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8. Tekjustofnar, sem ráðstafað er til sérstakra þarfa.
Skipting eftir tekjustofnum.
Þús. kr.

Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda..................................
Tryggingastofnun ríkisins ...............................................
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald af
trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum ....................
Tryggingastofnun rikisins ...............................................
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs ................................
Atvinnuleysistryggingasjóður ..........................................
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga ................
Byggingasjóður rikisins....................................................
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga ...........................
Byggingasjóður ríkisins ..................................................
Hluti af eignarskatti ...............................................................
Byggingasjóður ríkisins ........................................................
Erfðafjárskattur ......................................................................
Erfðafjársjóður ...............................................................
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga ....................
Byggingasjóður ríkisins ..................................................
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ...........................
Byggingasjóður rikisins ..................................................
Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ..................................
Ríkisútvarpið, sjónvarp....................................................
Gúmmígjald ..............................................................................
Vegasjóður ........................................................................
Innflutningsgjald af bensíni .................................................
Vegasjóður ........................................................................
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ....................................................
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins ........................
Byggingasjóðsgjald af innflutningi ........................................
Byggingasjóður rikisins ..................................................
Hluti af vörugjaldi ...................................................................
Styrktarsjóður vangefinna ...............................................
Álgjald .....................................................................................
Byggðasjóður ...................................................................
Miðagjald til Menningarsjóðs .................................................
Menningarsjóður .............................................................
Skemmtanaskattur ...................................................................
Sinfóníuhljómsveit ............................................................
Félagsheimilasjóður ........................................................
Launaskattur ............................................................................
Byggingasjóður rikisins ..................................................

Þús. kr.

754 200
754 200
369 300
369 300
170 000
170 000
2 030
2 030
2 120
2 120
75 000
75000
50 000
50000
63 810
63 810
8 500
8 500
40 000
40 000
99 000
99 000
1 751 000
1 751 000
17 000
17 000
50 000
50 000
33 500
33 500
337 000
337 000
7 400
7 400
44 000
4 400
39 600
1 247 000
1 247 000
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Ferskfiskniatsgjald ...................................................................
Ferskfiskeftirlit ...............................................................
39 000
Iðnaðargjald ..............................................................................................
Rannsóknastofnun iðnaðarins..........................................
15 000
Gjald af seldum vindlingum.....................................................................
Landgræðslusjóður ............................................................
15 500
Krabbameinsfélag Islands.................................................
7 938
íþróttasamband Islands.................................................. •
4 767
Slysavarnafélag íslands....................................................
4 767
Gjald af seldum eldspýtum ....................................................
Styrktarsjóður fatlaðra ....................................................
2 000
Sérleyfisgjald ............................................................................
Sérleyfissjóður ...................................................................
5 300
Hluti rekstrarhagnaðar ÁTVR.................................................
Gæsluvistarsjóður ............................................................
7 500
Útflutningsgjald af sjávarafurðum ......................................
Byggingarsjóður hafrannsóknaskips....................................
16042
Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins ................
6458
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta .........................................
Krabbameinsfélag íslands.................................................
400
Vitagjald .................................................................................
Vita- og hafnamálastofnunin ..........................................
18000
Skipaskoðunargjald
......................................................
Siglingamálastofnun rikisins ..........................................
3 500
Bifreiðaskattur ......................................................................
Vegasjóður ......................................................................
395 000
Skipulagsgjald ..........................................................................
Skipulagsstjóri ...................................................................
21 000
Einkaleyfisgjald af Happdrætti H. í.........................................
Byggingasjóður rannsóknaí þágu atvinnuveganna ..
21820
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ..........................................
Rikisábyrgðasjóður
...................................................
10 000
Sérlyfjagjald ............................................................................
Lyfjaskrárnefnd og sérlyfjaeftirlit..................................
800
Samúðarskeyti Landssímans....................................................
Minningarsjóður Landspitalans ......................................
6 000
Rafmagnseftirlitsgjald ............................................................
Rafmagnseftirlit ríkisins .................................................
28176
Verðjöfnunargjald ...................................................................
Orkusjóður ......................................................................
440 000
Samtals

6189 828

Þús.kr.

39 000
15500
32972

2 000
5 300
7 500
22 500
400
18 000
3 500
395 000
21 000
21 820
10 000
800
6 000
28176
440 000
6189828
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9. Tekjustofnar, sem ráðstafað er til sérstakra þarfa.
Skipting eftir viðtakendum.
Þús. kr.

01 171
02 276
02 972
02 974
02 976
02 985
02 989 02
04 271
05 211
05 271
05 272
07 271

07 301
07 971
07 975
07 999 13
07 999

14

08 271

08 273
08 399 03
08 399 09
08 399 25

Byggðasjóður:
Álgjald .......................................................................................
Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
Einkaleyfisgjald af hagnaði Happdrættis Háskóla Islands ..
Rikisútvarpið, sjónvarp:
Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ....................................
Sinf óníuhljómsveit:
Hluti skemmtanaskatts...............................................................
Menningarsjóður:
Miðagjald ...................................................................................
Félagsheimilasjóður:
Hluti skemmtanaskatts .............................................................
íþróttasamband Islands:
Hluti gjalds af seldum vindlingum .........................................
Landgræðslusjóður:
Hluti gjalds af seldum vindlingum .........................................
Fiskmat ríkisins:
Ferskfiskmatsgjald ...................................................................
Byggingarsjóður hafrannsóknaskips:
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum...............................
Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs:
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ...............................
Húsnæðismálastofnun ríkisins:
Hluti af eignarskatti...................................................................
Launaskattur ............................................................................
Hluti af eignarskatti einstaklinga, eignarskatti félaga, tekjuskatti einstaklinga, tekjuskatti félaga og aðflutningsgjöldum
Skipulagsstjóri:
Skipulagsgjald ..........................................................................
Erfðafjársjóður:
Erfðafjárskattur ......................................................................
Styrktarsjóður vangefinna:
Hluti af vörugjaldi ...................................................................
Slysavarnafélag íslands:
Hluti gjalds af seldum vindlingum .........................................
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra:
Gjald af seldum eldspýtum ....................................................
Tryggingastofnun ríkisins:
Lifeyristryggingagjald atvinnurekenda ..................................
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjöld af trillubátum og búvélum ...................................................................
Atvinnuleysistryggingasjóður:
Atvinnuleysistryggingasjóðsgjald .........................................
Lyfjaskrárnefnd og sérlyfjaeftirlit:
Sérlyfjagjald .............................................................................
Krabbameinsfélag Islands:
Hluti gjalds af seldum vindlingum ......................................
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ..........................................
Minningarsjóður Landspítalans:
Samúðarskeyti Landssimans ..................................................

337 000
21820
40 000
4 400
7 400
39 600
4 767
15 500
39 000
16 042
6 458
75 000
1 247 000
126 460
21 000
50 000
33 500
4 767
2 000
754 200
369 300
170 000
800
7 938
400
6 000
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Þús. kr.

08 471
09 971
10 211

10 332
10 341
10 672
11 202
11 203
11 301
11 371

Gæsluvistarsjóður:
Hluti af rekstrarhagnaði ÁTVR .............................................
Ríkisábyrgðasjóður:
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða .............................................
Vegagerð ríkisins:
Gúmmígjald ..............................................................................
Innflutningsgjald af bensíni ..................................................
Bifreiðaskattur
......................................................................
Vitamál:
Vitagjald ...................................................................................
Siglingamálastofnun ríkisins:
Skipaskoðunargjald .................................................................
Sérleyfissjóður:
Sérleyfisgjald ..........................................................................
Rannsóknastofnun iðnaðarins:
Iðnaðargjald .............................................................................
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins:
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ....................................................
Rafmagnseftirlit ríkisins:
Rafmagnseftirlitsgjald ...........................................................

7 500
10 000
99 000
1 751 000
395 000
18 000
3 500
5 300
15 000
17 000
28176

Orkusjóður:

Verðjöfnunargjald

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

440 000

Samtals 6 189 828

10. Hlutfallsleg skipting ríkistekna eftir tegund skatta og gjalda.
Beinir skattar............................................................................
Persónuskattar .................................................................
Eignarskattar ...................................................................
Tekjuskattar ..........................................................................
Óbeinir skattar..........................................................................
Gjöld af innflutningi ...........................................
Gjöld af framleiðslu ........................................................
Gjöld af seldum vörum og þjónustu ...........................
Aðrir óbeinir skattar ........................................................
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í B-hluta.............
Ýmsar tekjur ............................................................................
Samtals

18,7
2,9
1,0
14,8
80,4
26,8
1,1
48,0
4,5
0,3
0,6
100,0
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11. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og styrktarfjár.
09 382 Samkvæmt launalögum ...............................................................
5 182 000
Samtals
09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn:
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður .............
Ágúst Kvaran ...........................................................
Ágúst Ólafsson, póstur .............................................
Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki ...............................
Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður .........
Alfons Gislason, fyrrv. símstjóri ...........................
Andrés Eyjólfsson, fvrrv. skjalavörður og alþm. ..
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ........................
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ....................
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Arndis Þorsteinsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir .............
Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .......................
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ...........................
Ása Ásmundsdóttir ....................................................
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ...............................
Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður .........
Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður .....................
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ....................
Benedikt Gíslason ....................................................
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður .........
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ....................
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ...........................
Bjarni Þorsteinsson .................................................

Kr30 517
30 517
76 716
76 301
126 088
30 517
76 716
60 609
76 301
150671
30 517
59 011
29 652
30 517
30 517
48 212
30 517
76 301
61 040
82 520
128644
51636
45 457
150 446
59 303
61 040
30 517
40 691

Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...........................

30 517

Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Björn Björnsson, bókbindari ...................................
Björn Einarsson ........................................................
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ...........................
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn ................
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra....................
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ....
Daníel Eggertsson, fyrrv. vitavörður ....................
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona .............
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...........................
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ..
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona.............
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona ....
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari .........
Emilía Jónasdóttir, leikkona ..................................

30 517
59 011
127 924
30 517
76 301
182 033
59 303
75 180
70 813
30 517
121179
50 866
40 691
59 303
50 866
75 865
72 082
61 040

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

5 182 000
Kr-

17
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Eyjólfur Hallfreösson, fyrrv. póstur ....................
Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ....................
Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari .......................
Gísli Guðnason, fyrrv. símstjóri ...........................
Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu . .
Gísli Sigurðsson ........................................................
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Guðbrandur Benediktsson ........................................
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ....................
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur ...............................
Guðjón Pétursson ....................................................
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur ................
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .......................
Guðmundur Benónýsson, fyrrv. fiskmatsmaður ..
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðmundur Guðmundsson, fyrrv. simstjóri .........
Guðmundur Gíslason Hagalin, fyrrv. bókafulltrúi
Guðmundur Jónsson .................................................
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .......................
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur ................
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir .........
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir.......................
Gunnar Ásgrimsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri
Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður .......................
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ...........................
Hálfdán Björnsson ....................................................
Halldór Hansen, læknir .........................................
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri .............
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur .........
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Helgi Ágústsson ........................................................
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsmaður Rafmagnsveitna ríkisins ...........................................................
Helgi Ivarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Helgi Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Helgi Kjartansson ....................................................
Helgi Tryggvason, bókbindari ...............................
Herdis Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Herdís Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Hermann Jónsson, fyrrv. hreppstjóri ....................
Hermína Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Hjörtur ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri ................
Hólmfríður Jónsdóttir, fyrrv. kennari ................
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri .............

40 091
101 730
70 301
53 700
01040
50 800
30 881
40 091
49 420
30 517
30 517
30 517
82 650
62171
32 386
40 691
30 517
40 691
61040
97 028
129 836
30 517
40 691
30 517
61 040
51 636
51 636
75 762
30 517
61 040
115 358
131361
40 691
30 517
82 520
101 730
60 609
72 346
30 517
50 967
49 420
61040
30 517
61 040
73 116
101 075
30 517
30 517
51636
59 011
61040
59 011

Iír
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Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri .........
44 139
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....
30517
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari .............
101 730
Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .......................
67 919
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
30 517
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
aá 187
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ...........................
40 691
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun ..
277641
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
30 517
Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður ........................
60 609
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri .........
61 040
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vífilsstaðahælis
50 866
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. ..
59303
Jóhann Pétursson Svarfdælingur ...........................
136 677
Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur ...........................
42 960
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari.............
61
040
Jón Bóason, fyrrv. póstur ......................................
30 517
Jón Jónasson, fyrrv. póstur ..................................
41 307
Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
59 011
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæslumaður .......................
75 976
Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
51 636
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður .............
101 730
Jón Sveinsson, fyrrv. símstjóri ...............................
60 609
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
30 517
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
51 636
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona ................
30 517
Jóninna Sveinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
44 258
Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri .........
76 356
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. simaafgreiðslukona ..
150 446
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur ...............................
30 517
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A t hu ga s em dir við lagafrumvarp þetta.
Við gerð þessa fjárlagafrumvarps hefur verið lðgð áherzla á þrjú meginmarkið.
í fyrsta lagi að sporna við útþenslu rikisbúskaparins miðað við önnur svið efnahagsstarfseminnar í landinu. 1 öðru lagi að stilla opinberum framkvæmdum svo í hóf, að
ekki leiði til óeðlilegrar samkeppni um vinnuafl án þess að atvinnuöryggi sé stefnt
í hættu eða það komi niður á þjóðarhagslega mikilvægustu framkvæmdunum. 1 þriðja
lagi að styrkja fjárhag ríkissjóðs og stuðla jafnframt að efnahagslegu jafnvægi í
viðari skilningi, en það verður eitt meginviðfangsefnið á næsta ári.
Fjármál ríkisins eru samofin efnahagsmálum þjóðarinnar, og hin almenna hagþróun endurspeglast einatt í þeim áætlunum um rikisbúskapinn, sem settar eru
fram í fjárlagafrumvarpi. Það frumvarp, sem hér liggur fyrir, er engin undantekning þeirrar reglu. Sú öra verðbólguþróun, sem rikt hefur hér á landi að undanförnu,
ásamt ýmsurn félagslegum og efnahagslegum aðgerðum, sem gripið hefur verið til
á árinu, koma í ríkum mæli fram í þessu frumvarpi og eru reyndar höfuðorsök
þeirrar hækkunar, sem fram kemur í samanburði við fjárlagatölur yfirstandandi
árs. Við slikar aðstæður er þess vart að vænta að gefizt hafi ráðrúm til að marka
djúp spor í fjármálastefnu ríkisins á þeim skamma tima, sem hefur verið til að
móta fjárlagafrumvarpið. Fjárlagafrumvarpið ber það með sér engu að síður, að
komið er í veg fyrir frekari útþenslu rikisbúskaparins og dregið er úr rikisframkvæmdum. Þetta er skref til að freista þess að hafa hemil á verðbólgunni, draga úr
greiðsluhallanum við útlönd og tryggja sem bezt lifskjör almennings. Verðlagsþróunin ásamt ýmsum aðgerðum á sviði ríkisfjármála fyrr á þessu ári hafa leitt til þess,
að ríkisútgjöld munu fara mjög fram úr áætlun fjárlaga 1974, eins og vikið er að
nánar síðar í þessum athugasemdum. Sé heilsársáhrifum sérstakra aðgerða bætt
við líklcga útkomu ársins 1974, má gera ráð fvrir, að útgjöld yrðu í heild 29,1%
þjóðarframleiðslunnar. Fjárlagafrumvarpið gerir ráð fvrir 44,8 milljörðum króna
útgjöldum, en það er 28,7% áætlaðrar þjóðarframleiðslu 1975. Þessi niðurstaða er
i samræmi við það, að heildarvöxtur ríkisútgjalda frá fjárlögum 1974 er innan við
hækkun meðalverðlags á sama tímabili.
Eins og fram kemur á sérstöku vfirliti, er fylgir þessu frumvarpi, hækka verklegar framkvæmdir ríkisins um 1930,6 m.kr. frá fjárlögum 1974, eða 33,8%.
Þar sem almenn verðlagshækkun hefur á sama timabili verið 50—55%, er hér
í raun um 10—15% magnminnkun að ræða. Þrátt fyrir þessa lækkun hefur
þess verið gætt, að hún komi sem minnst niður á framkvæmdum, sem telja verður
mjög brýnar frá þjóðhagslegu sjónarmiði. Eins og kunnugt er, hefur rikt mikið
þensluástand í framkvæmdum í landinu, sem m. a. hefur bitnað á útflutningsatvinnuvegum þjóðarinnar, og er hér gerð tilraun til að hamla gegn því ástandi. Sii
magnminnkun ríkisframkvæmda, sem hér um ræðir, ætti þó engan veginn að valda
slíkum samdrætti, að leiði til ónógrar atvinnu, enda er það eitt af meginmarkmiðunum að tryggja næga atvinnu.
Þessi aðhaldssemi i ríkisframkvæmdum skapar svigrúm til þess að styrkja
fjárhagsstöðu ríkissjóðs á árinu 1975, en það er eitt brýnasta verkefnið í fjármálum
rikisins. Yfirdráttarskuld ríkissjóðs í Seðlabankanum verður að líkindum um einn
milljarður króna við næstu áramót, og er i frumvarpinu gert ráð fyrir, að 250 m.kr.
þeirrar skuldar verði greiddar á árinu 1975. Hér er þó vart nóg að gert, og verður
þess freistað við meðferð frumvarpsins á þingi að hækka þessa endurgreiðslu verulega. Þá koma til endurgreiðslu fvrstu s.pariskirteinin, sem útgefin voru 1964, og er
gert ráð fyrir 500 m.kr. endurgreiðslu úr ríkissjóði, en 215 m.kr. með endurútgáfu
skirteina. Á sama hátt væri æskilegast að öll endurgreiðslan kæmi úr ríkissjóði.
Þessar aðgerðir til að létta á skuldabyrði rikissjóðs munu jafnframt hafa umtalsverð áhrif til að stuðla að efnahagslegu jafnvægi i víðari skilningi, en bæði verðlags-
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þróunin og viðskiptastaðan gagnvart útlöndum krefjast þess, að meiri efnahagsjöfnuði en ríkt hefur verði náð á árinu 1975.
1 frumvarpinu er gert ráð fyrir, að skattvísitala hækki um 45% eða í samræmi
við hækkun meðaltekna til skatts. Auk þess eru áætlaðar tekjur ríkissjóðs af tekjuskatti einstaklinga lækkaðar um 500 m. kr., og er með því greitt fyrir samræmingu
algengustu bóta almannatrygginga og tekjuskattsins. Bein skattbyrði reiknuð sem
álagðir beinir skattar í hlutfalli við tekjur fyrra árs lækka því úr 16,6% í 16,3%.
Þá er gert ráð fyrir sérstökum fjárlagalið að fjárhæð 500 m.kr. Er þar um að
ræða lið til ráðstafana í kjara- og verðlagsmálum, eftir því sem ástæða þykir til.
Frumvarpið gerir ráð fyrir, að 1. júní n.k. lækki niðurgreiðslur sem nemi fjórðungi
niðurgreiðsluhækkunarinnar frá því í júní s. 1., eða um 350 m.kr. til áramóta.
Þá er og gert ráð fyrir, að fjölskyldubótahækkunin í bráðabirgðalögunum frá 24.
sept. s. 1., falli niður 1. júní n. k„ en þar er um að ræða 150 m.kr. það sem eftir
er ársins.
Framlög til byggðasjóðs eru aukin og nema samtals 877 m.kr. í stað 153 m.kr.
í fjárlögum 1974. Er hér um að ræða 2% af útgjöldum fjárlagafrumvarpsins. Gert
er ráð fyrir, að í endurskoðuðum lögum um byggðasjóð verði skilgreint, hver verkefni sjóðsins verði.
Fjárlagafrumvarpið ber með sér, að engar breytingar hafa enn verið gerðar á
skiptingu verkefna milli ríkis og sveitarfélaga. Ekki hefur gefizt tími til endurskoðunar þeirra mála, en breytingum á verkaskiptingu fylgja að sjálfsögðu breytingar á skatta- og tekjustofnalögum.
Loks skal vakin athygli á því, að á sama hátt og í fjárlögum 1974 eru framkvæmdir, sem ætlað er að fjármagna með lántökum, innifaldar i frumvarpinu, og
kemur það í stað sérstakra framkvæmda- og fjáröflunaráætlana á fyrri árum. Hins
vegar fylgir þessu frumvarpi ekki sérstök starfsmannaskrá, en þær skrár, sem áður
hafa verið birtar með fjárlagafrumvörpum, hafa verið mjög ófullkomnar. Er nú
unnið að því að koma skráningu ríkisstarfsmanna í fast form, þannig að unnt verði
að birta starfsmannaskrár, er taka til allra ríkisstarfsmanna. Er stefnt að þvi, að
unnt verði að birta slíka skrá með fjárlagafrumvarpi ársins 1976.

Alþt. 1974. A. (96. Iöggjafarþing).
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YFIRLIT OG SAMANBURÐUR VIÐ FJÁRLÖG 1974
Meginforsendur frumvarpsins.
Launaliður frumvarpsins er miðaður við kauplag, eins og það er í lok september 1974, og gjaldaliðir almennt að öðru leyti við verðlag á þeim tíma. Þannig
eiga áhrif kjarasamninganna á sl. vori að vera komin inn í útgjaldaáaetlanir, og
hið sama á við áhrif gengislækkunarinnar i september, söluskattshækkunarinnar
1. október og annarra gjaldahækkana, sem orðið hafa á árinu. Heildarhækkun
launakostnaðar er 35%, ef miðað er við fjárlagatölur 1974, en vegna þess að þar
voru áætlaðar 400 m.kr. upp í væntanlega kjarasamninga, er hækkunin frá þeim
töxtum, sem giltu við samþykkt fjárlaga, þeim mun meiri, eða 43,8%. Af þessari
hækkun eru 29,3 prósentustig afleiðing kjarasamninganna, 1,0 stig stafar af láglaunabótum í september og 6,2 stig eru verðlagsuppbætur. Magnaukning er 7,3 stig,
þar af 2,4 stig vegna áhrifa grunnskólalaganna og 4,9 stig vegna annarrar magnaukningar, einkum í skólakerfinu og vegagerð, en nokkuð af þeirri magnaukningu
er þegar komið fram á árinu 1974. Við ákvörðun annarra rekstrarliða hefur verið
höfð hliðsjón af því, að frá gerð síðustu fjárlaga hefur verðlag að meðaltali hækkað
um 50—55%.
Tekjuáætlunin miðast i meginatriðum við hliðstæðar kaup- os verðlagsforsendur og hér hafa verið raktar. Magnbrevtingar helztu skattstofna óbeinna skatta
eru hins vegar við það miðaðar, að heildarútgjöld þjóðarinnar verði ekki meiri
að raunverulegu verðgildi á næsta ári en í ár. Þessar forsendur fela i sér, að almenn innlend þjóðarútgjöld aukast um 19—20% i peningum, en almennur vöruinnflutningur um 20%, (ef olía er frátalin, en reiknað er með 23% hækkun á verðmæti oliuinnflutnings 1975). Beiknað er með, að skattvísitala verði 145 stig. miðað
við 100 stig 1974, eða hækki til jafns við tekjur, en ennfremur verði tekjuskattur
lækkaður um 500 m.kr., sem er Hður i endurskoðun skatta- og trvggingakerfisins.
Þá er í tekjuáætluninni gert ráð fvrir lækkun tolla frá 1. janúar 1975 skv. aðildarsamningi við EFTA og viðskiptasamningi við Efnahagshandalagið og nokkurri aðlögun annarra tolla vegna þessara breytinga.
Gjaldahlið.
Gjöld á rekstrarreikningi eru samtals 44 752,4 m.kr. á móti 29 402,1 m.kr. í
fjárlögum 1974. Hækkun er þvi 15 350,3 m.kr. eða 52,2%. Af þessari hækkun eru
2 894,7 m.kr. vegna markaðra tekjustofna, en það er 87,9% hækkun, og er hækkun
eiginlegra ríkisútgjalda í þrengri merkingu þannig 12 455,6 m.kr. eða 47,7%. Á
eftirfarandi yfirliti er gerður samanburður á rekstrargjöldum fjárlaga 1974 og fjárlagafrumvarps 1975:
F.járlög 1974
þús. kr.

Frumvarp 1975
hús. kr.

Hækkun
þús. kr.

Útgjöld á rekstrarreikningi .........
Markaðir tekjustofnar....................

29 402110
3 295 078

44 752 450
6 189 828

15 350 340
2 894 750

%
52,2
87,9

Útgjöld án markaðra tekjustofna . .

26 107 032

38 562 622

12 455 590

47,7
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Sú 12 455,6 m.kr. hækkun, sem verður á eiginlegum ríkisútgjöldum, skiptist
þannig á helztu gjaldaliði:
Millj. kr.

Framlög til almannatrygginga ............................................. 3 220,9
Laun ........................................................................................ 2 291,4
Niðurgreiðslur á vöruverðiinnanlands ................................. 2 170,0
Til ráðstafana i kjara- og verðlagsmálum ........................
500,0
Framlög í Byggðasjóð ............................................................
440,0
Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ........................
316,0
Vaxtagreiðslur..........................................................................
300,6
Vegagerð...................................................................................
233,8
Landgræðsluáætlun .................................................................
200,0
Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum .............
145,0
Atvinnuleysistryggingasjóður .................................................
144,0
Bygging grunnskóla ...............................................................
141,6
Bygging sjúkrahúsa og heilsugæzlustöðva ...........................
136,1
Lánasjóður íslenzkra námsmanna ........................................
119,4
Flugmálastjórn ......................................................................
109,3
Landshafnir vegna framkvæmda .........................................
107,0
Fiskveiðisjóður ......................................................................
102,0
Þangverksmiðja Revkhólum .................................................
100,0
Annað, nettó ....................................................................... 1 678,5
12 455,6
Á eftirfarandi yfirliti er sýnd hlutfallsleg hækkun helztu tegunda útgjalda frá
fjárlögum 1974 að meðtöldum mörkuðum tekjustofnum, og er þá miðað við meginskiptingu í fjárlögum:
Hækkun 1 % frá
fjárlögum 1974

0
0
0
0

10
20
27
70

Laun ...............................................................................
önnur rekstrargjöld........................................................
Viðhald.............................................................................
Vextir ...............................................................................

35,0
86,2
89,0
72,6

0 80

Gjaldfærðurstofnkostnaður ...................................................

29,6

0 90
91
92
93
94

Yfirfærslur:
Til fyrirtækja í B-hluta .................................................
Til sveitarféiaga...............................................................
Til fyrirtækja og atvinnuvega ......................................
Til einstaklinga og samtaka .........................................

49,6
17,9
100,0
113,8

Heildarhækkun

52,4

Við einstök hækkunarhlutföll, sem hærri eru en hækkun verðlags, eru fyrir
hendi sérstakar skýringar. Að því er varðar liðinn önnur rekstrargjöld, sem hækkar
um 86,2% á móti 60—65% meðalverðhækkun þessa kostnaðarliðar, eru skýringar
einkum fólgnar í því, að fjárveiting vegna sérstakra laga og heimildarlaga er hækkuð
mjög verulega í samræmi við reynslu fyrri ára, og auk þess er tekin inn veruleg
fjárhæð til Orkustofnunar, sem í fjárlögum 1974 var ranglega færð á úthlið lánahrevfinga. Þá kemur olíuverðshækkunin, sem er langt yfir meðalhækkun verðlags,
þungt niður á rekstri skipa og flugvéla ríkisins, og á hliðstæðan hátt kemur mikil
hækkun prentkostnaðar niður á rekstrargjöldum rikisútgáfu námsbóka og loks
hækka rekstrargjöld vegagerðar mikið frá fjárlagatölu í samræmi við framlagða
vegáætlun. Séu framangreind atriði frátalin, verður hækkun á liðnum önnur rekstr-
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argjöld 65,7%, eða lítillega umfram verðlagshækkanir. Á hliðstæðan hátt eru sérstakar skýringar á hækkun viðhaldsliðar, en hann hækkar um 89,0%. Þar er
meginorsökin vegaviðhald, en gjöld vegamála í samræmi við áðurnefnda vegáætlun eru mun hærri en fjárlagatala 1974, enda munu vegagjöld fara mjög fram
úr þeirri tölu i ár, eins og nánar verður að vikið hér á eftir, þar sem fjallað
er um einstaka fjárlagaliði. Viðhald skólamannvirkja hækkar einnig nokkuð umfram almennar verðlagshækkanir, enda óumflýjanlegt að gera átak i þeim málum.
Að þessum tveimur atriðum frátöldum hækkar viðhaldsliður um 62,6%, eða i samræmi við verðlag. Þá skal þess getið, að hin mikla hækkun á yfirfærslum til fyrirtækja og atvinnuvega eða 100,0%, orsakast af hækkun niðurgreiðslna, sem voru
hækkaðar mjög verulega i júnímánuði. Loks stafar hækkun á yfirfærslum til einstaklinga, 113.8%, að mestu af liðunum til ráðstafana i kjara- og verðlagsmálum,
en óráðið er, hvort sá liður verður að raunverulegum útgjöldum.
Á eftirfarandi yfirliti er sýnd htutfallsleg hækkun útgjalda eftir hagrænu eðli
frá fjárlögum 1974.
Hækknn 1 % frá fjárlögum 1974

Kaup á vörum og þjónustu..................................
Samneyzla
...............................................
Fjárfesting
................................................
Tilfærslur .............................................................
Neyzlu- ogrekstrartilfærslur ......................
Fjármagnstilfærslur ........................................
Heildarhækkun

44,2
48,5
29,6
57,7
59,7
52,6
52,4

Við samanburð á tölum fjárlaga 1974 og fjárlagafrumvarps 1975, eins og
gerður er hér að framan, ber að hafa í huga þrjú meginatriði, er varpa skýrara
ljósi á orsakir þeirra hækkana, sem raktar hafa verið. I fyrsta lagi voru tveir
mikilvæair útgjaldaliðir, þ. e. niðurgreiðslur og fjölskvldubætur, lægri í fjárlögum
1974 en þáverandi reeltir gáfu tilefni til, vegna þess að þá höfðu verið ráðgerðar aðgerðir til að lækka háða þessa liði, sem ekki varð úr. Voru niðurgreiðslur af þessum
sökum 680,0 m.kr. lægri en ella, miðað við það stig, sem gilti við afgreiðslu fjárlaganna,
og fjölskvldubætur á hliðstæðan hátt 210,0 m.kr. lægri. Þá voru útgjöld Orkustofnunar,
sem aukin voru um 74 m.kr. i meðförum þingsins og fjármögnuð með lántökum,
ranalcga færð á úthlið lánahrevfinaa. Samtals er hér um að ræða 964,0 m.kr., sem
hækkunartaka fjárlagafrumvarps 1975 er oftalin af þessum sökum. í öðru lagi
hafa verið aerðar ýmsar mikilvægar ráðstafanir siðan fiárlög 1974 voru afgreidd,
sem valdið hafa miög verulegri aukningu rikisútgjalda, og i þriðia lagi hefur verðlag hækkað óðfluga frá afgreiðslu fjárlaganna, sem heint og óbeint hefur aukið
útgjöld rikisins, ekki sizt vegna beinnar tengingar verðlagsvisitölu við mikilvæga
útgjaldaflokka, svo sem laun og tryggingahætur. Af öllu þessu leiðir. að raunveruleg ríkisútgiöld munu verða miklu hærri árið 1974 heldur en fjárlagatölur þess
árs. Samkvæmt siðustu áætlun um afkomuhorfur rikissjóðs á árinu 1974, sem m. a.
er bvgað á revnslu á timabilinu janúar—ágúst, má gera ráð fyrir, að rikisútgjöld
verði nálægt 37 000 m.kr. á árinu eða 7 600 m.kr. hærri en fjárlagatala ársins.
Þessi niðurstaða leiðir i Ijós, að sú mikla hækkun í krónutölu, sem fram kemur
við samanburð þessa frumvarps og fjárlaga 1974, er fyrst og fremst afleiðing almennrar þróunar í efnahagsmálum og sérstakra ráðstafana í rikisfiármálum, sem
gerðar hafa verið á árinu. Sé niðurstöðutala fjárlagafrumvarpsins borin saman
við liklega útkomu ársins 1974, verður hækkunin 7 752,5 m.kr. eða 21,0%. Við
slíkan samanburð ber ennfremur að hafa i huga, að ýmsar þeirra efnahagsaðgerða,
sem gripið var til á árinu 1974 og urðu til þess að hækka útgjöld rikisins, koma
fyrst með fullum þunga á árið 1975, því að ýmsar þeirra giltu aðeins hluta ársins
1974.
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Ráðuneyti og málefnaflokkar.
í því sem hér fer á eftir, er í stórum dráttum greint frá breytingum helztu
gjaldaliða frá fjárlögum 1974 innan hvers ráðuneytis og málefnaflokks. Þá verður
einnig skýrð breyting á mörkuðum tekjustofnum, en i síðasta hiuta greinargerðarinnar verður fjallað um einstaka fjárlagaliði á nákvæmari hátt.
00 Æðsta stjórn ríkisins. Heildarhækkun fjárlagaliða í þessum ílokki er 54,7
m.kr. Mest munar um hækkun á kostnaði við Alþingi, 30,9 m.kr., einkum vegna verðlagsuppbóta á laun og annarra verðlagshækkana. Af sömu orsökum hækka framlög
til embættis Forseta íslands um 6,5 m.kr„ Hæstaréttar 4,3 m.kr. og ríkisstjórnar
um 5,5 m.kr., en auk þess eru laun bifreiðastjóra ráðherranna og rekstrarkostnaður
bifreiða þeirra, samtals 7,5 m.kr., færð á þennan fjárlagalið.
01 Forsætisráðuneytið. Málefnaflokkar þessa ráðuneytis breytast sem hér segir
frá fjárlögum 1974 í m.kr.
Breyting frá
fjárlögum 1974

Þar af markaðir
tekjustofnar

Yfirstjórn ...............................................
Annað ....................................................

2,2
739,5

—
284,4

Samtals

741,7

284,4

Annað. Meginorsök hækkunarinnar í þessum málefnaflokki er vegna Byggðasjóðs, en beint ríkissjóðsframlag hækkar um 440,0 m.kr. og álgjald, sem er markaður
tekjustofn, um 284,4 m.kr., eða samtals 724,4 m.kr. Þá er framlag til Þjóðhagsstofnunar, sem er nýr liður, 17,2 m.kr., en á móti fellur niður framlag til Framkvæmdastofnunar, sem var 11,0 m.kr. í fjárlögum 1974, þannig að nettóhækkun nemur 6,2
m.kr. Loks eykst kostnaður við embætti Húsameistara ríkisins um 5,9 m.kr. og við
þjóðgarðinn á ÞingvöIIum og Þingvallanefnd um 3,0 m.kr., hvort tveggja að mestu
vegna verðlagshækkana.
02 Menntamálaráðuneytið. Málefnaflokkar þessa ráðuneytis hækka sem hér
segir í m.kr.:
Breyting frá
fjárlögum 1974

Þar af markaðir
tekjustofnar

Yfirstjórn ...............................................
56,0
Fræðslumál ........................................... 1 798,5
Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi
164,7

6,3
21,4

Samtals 2 019,2

27,7

Yfirstjórn. Sú 56,0 m.kr. hækkun, sem fram kemur á þessum málefnaflokki, á
fyrst og fremst rætur að rekja til launa og verðlagshækkana, en auk þess kemur til
nokkur aukning starfsliðs og innréttingarkostnaðar nýs leiguhúsnæðis. Kostnaður
við aðalskrifstofu hækkar af þessum sökum um 33,2 m.kr. Þá er nettóhækkun vegna
fræðsluskrifstofa skv. nýju grunnskólalögunum 13,3 m.kr. Kostnaður við endurskoðun námsefnis eykst um 11,5 m.kr. og við sundskyldu í skólum um 8,2 m.kr.
Liðurinn kennaranámskeið, sem var 10,8 m.kr. i fjárlögum 1974, er fluttur á kennaraháskólann, en aðrir liðir hækka um samtals 0,6 m.kr.
Fræðslumál. Kostnaður vegna fræðslumála hækkar um 1 798,5 m.kr., og kemur
hækkunin fram á eftirtöldum liðum: Barna- og gagnfræðastigsskólar (grunnskólar)
978,2 m.kr., þar af byggingar 141,6 m.kr. og aukning vegna nýju grunnskólalaganna
130,9 m.kr., háskólinn 174,9 m.kr., menntaskólar 122,2 m.kr., Lánasjóður ísl. náms-
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manna 119,4 m.kr„ héraðsskólar 72,9 m.kr„ þar af byggingar 25,5 m.kr„ Ríkisútgáfa námsbóka 53,4 m.kr., tækniskólinn 43,6 m.kr., jöfnun námskostnaðar 25,0 m.kr.
og ýmsir aðrir liðir 202,6 m.kr. Hækkun markaðra tekjustofna í þessum málefnaflokki er fólgin í einkaleyfisgjaldi Happdrættis H. 1. 6,3 m.kr.
Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi. Hér er um að ræða 164,7 m.kr. hækkun,
þar af Þjóðleikhús 49,9 m.kr., listir, framlög 24,3 m.kr., íþróttasjóður 20,6 m.kr„
Þjóðminjasafn 11,5 m.kr., Náttúruverndarráð 11,3 m.kr. og aðrir liðir samtals 25,7
m.kr. Loks hækka markaðir tekjustofnar um 21,4 m.kr., þar af skemmtanaskattur
til Félagsheimilasjóðs og sinfóníuhljómsveitar 13,0 m.kr„ aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum til útvarpsins 6,0 m.kr„ miðagjald til Menningarsjóðs 1,7 m.kr.,
og vindlingagjald til ÍSÍ hækkar um 0,7 m.kr.
03 Utanrí'kisráðuneytið. Framlög til málefnaflokka þessa ráðuneytis hækka
þannig:
............ > & a.
Breyting frá
fjárlögum 1974

Yfirstjórn ..............................................................................
Löggæzla á Keflavíkurflugvelli ..........................................
Sendiráð .............................................................................
Alþjóðastofnanir .................................................................

34,1
28,8
84,8
56,3

Samtals

204,0

Yfirstjórn. Hækkunin, 34,1 m.kr„ á rætur að rekja til verðlagshækkana og afleiðinga kjarasamninganna, og auk þess eru áhrif gengislækkunarinnar tiltölulega
mikilvæg á þessu ráðuneyti.
Löggæzla á Keflavíkurflugvelli. Launa- og verðlagshækkanir eru meginorsök
kostnaðaraukningar á þessum lið, en að auki er um að ræða nokkra fjölgun lögregluþjóna og tollvarða.
Sendiráð. Kostnaður við sendiráðin eykst um 84,8 m.kr„ þar af launakostnaður
55,5 m.kr. vegna grunnlaunahækkana, verðlagsuppbóta, gengislækkunar ísl. krónu
o. fl„ eins og skýrt er síðar í þessum athugasemdum. Annar rekstrarkostnaður
hækkar um samtals 16,3 m.kr„ einkum vegna gengislækkunarinnar og verðlagshækkana í viðkomandi löndum. Þá eru 13,0 m.kr. ætlaðar til viðbyggingar sendiráðsins í
Bonn.
Alþjóðastofnanir. Framlög til þessa málefnaflokks hækka um 56,3 m.kr., þar af
framlag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar skv. samþykkt um hækkun á kvóta Islands 42,7 m.kr„ en aðrir liðir hækka um samtals 13,6 m.kr.
04 Landbúnaðarráðuneytið. Málefnaflokkar þessa ráðuneytis hækka þannig:
Breyting frá
fjárlögum 1974

Þar af markaöir
tekjustofnar

Yfirstjórn ...............................................
Búnaðarmál ...........................................
Skólar ....................................................

12,9
811,1
25,6

10,4

Samtals

849,6

10,4

Yfirstjórn. Kostnaður við yfirstjórn ráðuneytisins hækkar um samtals 12,9
m.kr., þar af aðalskrifstofa 4,6 m.kr. vegna launa- og verðlagshækkana, jarðeignir
ríkisins 5,3 m.kr. og Jarðeignasjóður rikisins 3,0 m.kr.
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Búnaðarmál. Framlög til búnaðarmála hækka um samtals 811,1 m.kr., og eru
helztu hækkunarliðir þessir: Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir 316,0 m.kr.,
framlög til landgræðsluáætlunar 200,0 m.kr., Stofnlánadeild landbúnaðarins 81,0
m.kr., jarðræktarframlög 48,7 m.kr., Rannsóknastofnun landbúnaðarins fyrir utan
landgræðsluframlag 34,9 m.kr., Búnaðarfélag Islands 26,1 m.kr., Landnám ríkisins
17,4 m.kr., framræsla 14,0 m.kr. og ýmis önnur framlög 62,6 m.kr. Loks hækka markaðir tekjustofnar um 10,4 m.kr., og er þar um að ræða vindlingagjald til Landgræðslusjóðs.
Skólar. Sú heildarhækkun, sem verður á framlögum til skóla á vegum landbúnaðarráðuneytisins, 25,6 m.kr., á að mestu rætur að rekja til Bændaskólans á
Hvanneyri, eða 19,3 m.kr., þar af byggingarframlag 8,2 m.kr. Kostnaður við aðra
skóla eykst um 6,3 m.kr.
05 Sjávarútvegsráðuneytið. Málefnaflokkar þessa ráðuneytis breytast sem
hér segir:
Breyting frá
fjárlögum 1974

Þar af markaðir
tekjustofnar

Yfirstjórn .............................................
Útvegsmál .............................................
Önnur mál .............................................

7,5
324,1
14,4

9,7

Samtals

346,0

9,7

Útvegsmál. Sú 324,1 m.kr. hækkun, sem verður á framlögum til útvegsmála,
skiptist þannig, að 102,5 m.kr. eru vegna Hafrannsóknastofnunar, 102,0 m.kr. vegna
Fiskveiðasjóðs íslands, 48,2 m.kr. vegna Aflatryggingasjóðs, 20,0 rn.kr. er vegna
rekstrarhalla togara 1973, viðbótarframlag, kostnaður við Fiskmat ríkisins eykst um
18,1 m.kr. og við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins um 13,5 m.kr. Þá hækka markaðir tekjustofnar um 9,7 m.kr., þ. e. ferskfiskmatsgjald 7,0 m.kr. og hluti útflutningsgjalds 2,7 m.kr., en nettóhækkun á ýmsum öðrum liðum nemur 10,1 m.kr.
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Málefnaflokkar þessa ráðuneytis breytast
þannig:
Breyting frá
fjárlögum 1974

Yfirstjórn ............................................................................
10,5
Dómgæzla, lögreglumál o. fl...............................................
624,1
Þjóðkirkjan ............................................................................
53,7
Samtals

688,3

Dómgæzla, lögreglumál o. fl. Helztu hækkunarliðir innan þessa málefnaflokks
eru eftirfarandi: Landhelgisgæzla vegna nýrra kjarasamninga, olíuverðshækkunar,
aukningar á skipakosti o. fl. 227,0 m.kr., embætti lögreglustjórans í Reykjavik m.
a. vegna fjölgunar í lögregluliði 152,8 m.kr., embætti sýslumanna og bæjarfógeta
129,4 m.kr., sakadómaraembætti 30,0 m.kr., bifreiðaeftirlit 20,4 m.kr. og ýmsir aðrir
liðir 64,5 m.kr.
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07 Félagsmálaráðuneytið. Á málefnaflokkum þessa ráðuneytis verða eftirtaldar breytingar:
Breyting frá
fjárlögum 1974

Þar af markaðir
tekjustofnar

Yfirstjórn ...............................................
Húsnæðismál .........................................
Önnur félagsmál ....................................

4,5
836,6
32,0

786,3
16,8

Samtals

873,1

803,1

Húsnæðismál. Meginhluti hækkunar til þessa málefnaflokks, sem er samtals
836,6 m.kr., stafar af mörkuðum tekjustofnum, er renna til Byggingasjóðs ríkisins,
786,3 m.kr. Er hér um að ræða hluta sjóðsins af launaskatti, sem var tvöfaldaður á
þessu ári og mun gefa af sér 767,0 m.kr. tekjuauka og önnur byggingasjóðsgjöld,
þ. e. af tekju- og eignarskatti og aðflutningsgjöldum 19,3 m.kr. Að öðru leyti stafar
hækkunin af auknu framlagi til Byggingasjóðs verkamanna um 50,0 m.kr.
önnur félagsmál. Framlög hækka um 32,0 rn.kr., þar af 16,8 m.kr. af völdum
markaðra tekjustofna. Almennu framlögin dreifast á ýmsa liði, en hækkun markaðra
tekjustofna kemur þannig fram: Erfðafjárskattur 15,0 m.kr., skipulagsgjald 1,0 m.kr.,
eldspýtnagjald (til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra) 0,1 m.kr., og hluti vindlingagjalds hækkar um 0,7 m.kr.
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Málefnaflokkar á sviði þessa ráðuneytis breytast sem hér segir:
Breytinjí frá
fjárlögum 1974

Yfirstjórn ... ........................................
Tryggingamál ........................................
Heilbrigðismál ......................................
Önnur mál .. ........................................

Þar af markaðir
tekjustofnar

6,1
3 791,6
294,7
15,2

426,7
5,8

Samtals 4107,6

432,5

Tryggingamál. Heildarhækkun til tryggingamála, 3 791,6 m.kr., skiptist þannig,
að hrein ríkissjóðsframlög til lífeyristrygginga hækka um 1 410,4 m.kr., til sjúkratrygginga um 1 810,5 m.kr. og til atvinnulevsistrygginga um 144,0 m.kr. Þá hækka lífeyristryggingaiðgjöld atvinnurekenda um 188,2 m.kr., slysatryggingaiðgjöld um 166,5
m.kr. og atvinnuleysistryggingaiðgjöld um 72,0 m.kr.
Heilbrigðismál. Framlög til þessara mála hækka um 294,7 m.kr., sem skýrist
þannig: Bygging sjúkrahúsa, læknisbústaða, heilsugæzlustöðva og elliheimila hækkar
um 136,1 m.kr., rekstur Rannsóknastofu háskólans um 36,6 m.kr., bygging ríkissjúkrahúsa um 34,8 m.kr., liðurinn héraðslæknar og heilsugæzlustöðvar um 33,0
m.kr. og á öðrum liðum verður samtals 48,4 m.kr. hækkun. Markaðir tekjustofnar
hækka um 5,8 m.kr., þ. e. hluti gjalds af seldum vindlingum til Krabbameinsfélags
íslands 3,8 m.kr., samúðarskeyti landssímans 1,9 m.kr. og sérlyfjagjald 0,1 m.kr.
Önnur mál. Hækkun nemur 15,2 m.kr. þ. e. Gæzluvistarsjóður 8,9 m.kr., Þroskaþjálfaskólinn 3,4 m.kr. og aðrar hækkanir nema samtals 2,9 m.kr.

09 Fjármálaráðuneytið. Málefnaflokkar á sviði fjármálaráðuneytisins breytast þannig:
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Breyting frá
fjárlögum 1974

Yfirstjórn ................................................................................
42,4
Toll- og skattheimta ...........................................................
100,9
Lífeyrissjóður, styrktarfé og eftirlaun...............................
151,3
Önnur mál ................................................................................
14,9
Samtals

309,5

Yfirstjórn. Hækkunin, 42,4 m.kr., skiptist þannig, að aðalskrifstofa ráðuneytisins
hækkar um 30,5 m.kr., ríkisbókhald um 8,3 m.kr. og ríkisfjárhirzla um 3,6 m.kr.
Toll- og skattheimta. Heildarhækkun á þessum lið er 100,9 m.kr. Embætti ríkisskattstjóra og skattstofur hækka um 77,6 m.kr. og embætti Tollstjórans í Reykjavík hækkar um 46,7 m.kr. Framlag til tollstöðva, 36,4 m.kr. í fjárlögum 1974, fellur
niður. Hér var um að ræða 0,5 % af aðflutningsgjöldum, sem áður var veitt til tollstöðvarbygginga, en rennur nú í ríkissjóð. Aðrir liðir undir þessum málefnaflokki
hækka um 13,0 m.kr.
Lífeyrissjóður, styrktarfé og eftirlaun. Þessi flokkur hækkar um 151,3 m.kr.
Uppbætur á lifeyri hækka um 149,3 m.kr. og eftirlaun skv. launalögum um 2,0 m.kr.
önnur mál. Þessi flokkur hækkar um 14,9 m.kr., sem skýrist þannig: Liðurinn óviss útgjöld (109 999) lækkar um 400,9 m.kr., en á þessum lið var áætlað
fyrir útgjöldum vegna kjarasamninga við opinbera starfsmenn, liðurinn ýmis lán
ríkissjóðs er nú fluttur undir fjárlaga- og hagsýslustofnun, en þessi liður nam
411,8 m.kr. í fjárlögum 1974. Á móti hækka útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum um 145,0 m.kr., framlag til togaralána um 38,9 m.kr., framlag til rikisábyrgðasjóðs um 25,0 m.kr., og aðrir liðir hækka um 56,7 m.kr. Loks eru tekin í
frumvarpið framlög til sameiginlegrar skrifstofubyggingar við Grensásveg, 40,0
m.kr., til greiðslu á yfirteknum lánum vegna Laxárvirkjunar 22,0 m.kr. og sérstakt
framlag til ráðstafana í kjara- og verðlagsmálum 500,0 m.kr., sbr. skýringar aftar
í þessari greinargerð.

10 Samgönguráðuneytið. Breytingar á málefnaflokkum samgönguráðuneytisins
eru þessar:
Breyting frá
f.járlögum 1974

Yfirstjórn.................................................
Vegamál .................................................
önnur samgöngumál .............................

Þar af markaöir
tekjustofnar

4,5
1 195,3
278,3

929,0
2,0

Samtals 1 478,1

931,0

Vegamál. Útgjöld til vegamála aukast um 1 195,3 m.kr., og eru heildarútgjöld
í samræmi við þingsályktunartillögu um vegáætlun, sem lá fyrir siðasta þingi, en
var ekki samþykkt. Markaðir tekjustofnar vegagerðar hækka um 962,5 m.kr., þar af
innflutningsgjald af benzíni 830,5 m.kr., bifreiðaskattur 119,0 m.kr. og gúmmigjald
13,0 m.kr. Mismunur hækkunarinnar 233,8 m.kr., er framlög ríkissjóðs 115,8 m.kr.,
lántökur 118,0 m.kr., en lánagreiðslur vegagerðarinnar sjálfrar hækka um 1,0 m.kr.
og dragast hér frá.
önnur samgöngumál. Framlög til þessa málefnaflokks hækka um 278,3 m.kr.,
þar af til landshafna 136,2 m.kr. (107,0 m.kr. vegna framkvæmda og 29,2 m.kr.
vegna lánagreiðslna), til Flugmálastjórnar 109,3 m.kr., til hafnarmannvirkja og lendingarbóta 89,0 m.kr., Skipaútgerðar rikisins 32,5 m.kr., veðurstofunnar 19,4 m.kr.,
hafnabótasjóðs 10,7 m.kr., og ýmis önnur framlög í þessum málefnaflokki hækka
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing)
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um 48,2 m.kr. Hins vegar lækka framkvæmdir við sérstakar hafnargerðir, þ. e.
Grindavík og Höfn í Hornafirði, um 169,0 m.kr., en markaðir tekjustofnar hækka um
2,0 m.kr. Er þar um að ræða vitagjald 1,5 m.kr., sérleyfisgjald 0,8 m.kr. en skipaskoðunargjald lækkar um 0,3 m.kr.
11 Iðnaðarráðuneytið. Málefnaflokkar þessa ráðuneytis breytast sem hér segir:
Breyting frá
fjárlögum 1974

Þar af markaðir
tek.justofnar

Yfirstjórn .............................................
Iðnaðarmál .............................................
Orkumál . .............................................

5,9
173,2
570,1

14,0
379,8

Samtals

749,2

393,8

Iðnaðarmál. Helztu hækkunarliðir í þessum málefnaflokki eru eftirtaldir:
Framlag til þangverksmiðju á Reykhólum 100,0 m.kr., Gutenberg vegna vélakaupa
og innréttinga á nýkeyptu húsnæði 27,0 m.kr., Iðnþróunarstofnun íslands 8,8 m.kr.,
mótframlag vegna tækniaðstoðar S.Þ. (UNDP) 5,2 m.kr. og ýmsar aðrar smærri hækkanir samtals 18,2 m.kr. Þá hækka markaðir tekjustofnar um 14,0 m.kr., þ. e. byggingariðnaðarsjóðsgjald 8,0 m.kr. og iðnaðargjald 6,0 m.kr.
Orkumál. Framlög hækka um samtals 570,1 m.kr., þar af markaðir tekjustofnar um 379,8 m.kr., þ. e. verðjöfnunargjald 370,0 m.kr. og rafmagnseftirlitsgjald 9,8
m.kr. Hækkun að öðru leyti er því 190,3 m.kr., sem kemur þannig fram: Orkustofnun 106,0 m.kr., sem er þó í raun 32,0 m.kr. hækkun, þar sem 74,0 m.kr. voru ranglega færðar á lánahreyfingar í fjárlögum 1974. Inn er tekið 62,0 m.kr. eiginfjárframlag
til Landsvirkjunar, framlag til orkusjóðs vegna lánagreiðslna hækkar um 25,5 m.kr.,
en aftur á móti verður lækkun á framlagi til sveitarafvæðingar um 1,0 m.kr. og vegna
endurskoðunar áætlana um nýtingu innlendra orkugjafa til húshitunar o. fl. um
2,2 m.kr.
12 Viðskiptaráðuneytið. Málefnaflokkar, er heyra undir viðskiptaráðuneytið,
breytast þannig:
Breyting frá
fjárlögum 1974

Yfirstjórn ............................................................................
Niðurgreiðslur ....................................................................
Annað ...................................................................................

5,9
2170,0
7,6

Samtals 2183,5
Niðurgreiðslur. Hér er miðað við það stig niðurgreiðslna, sem í gildi er við framlagningu þessa frumvarps að öðru leyti en þvi, að eftir 31. maí 1975 er gert ráð fyrir
lækkun um 12% % af árskostnaði, eins og skýrt er nánar í athugasemdum við einstaka
liði frumvarpsins hér á eftir. Er um að ræða 2 170,00 m.kr. hækkun, en við þá tölu
er það að athuga, að í fjárlögum 1974 voru niðurgreiðslur metnar of lágt, sem nam
nálægt 500,0 m.kr., eins og tekið var fram í athugasemdum með síðasta fjárlagafrumvarpi.
13 Hagstofa íslands. Kostnaður eykst um 13,2 m.kr., þar af 9,9 m.kr. vegna
aðalskrifstofu og 3,3 m.kr. vegna þjóðskrár. Þessi hækkun á rætur að rekja til eðlilegra launa- og verðlagshækkana.
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14 Ríkisendurskoðun. Framlag hækkar um 11,8 m.kr. að mestu vegna eðlilegra
launa- og verðlagshækkana.
15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun. Á fjárlagaliðum, sem undir þessa stofnun
heyra, kemur fram 721,0 m.kr. hækkun, að mestu vegna þess, að vextir af lánum
ríkissjóðs eru nú færðir þar, en voru áður á sérstökum lið undir fjármálaráðuneytinu.
Þessir vextir nema í heild 712,4 m.kr., en það er 300,6 m.kr. hækkun frá fjárlögum
1974. Að öðru leyti eykst kostnaður við aðalskrifstofu um 6,6 m.kr., vegna eðlilegra
launa- og verðlagshækkana, og framlag til endurnýjunar ríkisbifreiða hækkar um
2,0 m.kr.
Tekjuhlið.
Tekjuáætlun ríkissjóðs fyrir árið 1975 er gerð í Þjóðhagsstofnun og er reist
annars vegar á endurskoðaðri áætlun um tekjur ríkissjóðs á árinu 1974 og hins
vegar á ákveðnum þjóðhagsforsendum fyrir árið 1975, sem raktar eru hér að framan.
Heildartekjur á rekstrarreikningi eru áætlaðar 45 265,2 m.kr., en voru 29 179,8
m.kr. í fjárlögum ársins 1974. Hækkun tekna er þannig 16 085,4 m.kr. eða 55,1%.
Tekjuáætlun ársins 1975 er hins vegar að verulegu leyti byggð á endurskoðaðri
áætlun um innheimtar tekjur ríkissjóðs á árinu 1974, en samkvæmt þeirri áætlun
verða tekjur ríkissjóðs í ár tæplega 35 800,0 in.kr. og hækkun á næsta ári þannig
áætluð 26%%.
Fjárlög
1974

Endurskoðuð
áætlun
1974

Fjárlagafrumvarp
1975

Almennar tekjur....................................
Markaðar tekjur....................................

25 846,1
3 333,7

31 697,0
4 096,0

39 075,3
6 189,9

Heildartekjur

29 179,8

35 793,0

45 265,2

Persónuskattar. Persónuskattar nema í heild 1 293,5 m.kr. og er hækkun frá fjárlögum 1974 426,7 m.kr. Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda hækkar um 188,2 m.kr.,
fyrst og fremst vegna hækkunar bóta lífeyristrygginga frá samþykkt síðustu fjárlaga. Slysatryggingaiðgjöld hækka um 166,5 m.kr. og iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs hækkar um 72,0 m.kr.
Eignarskattar. Tekjur af eignarsköttum eru áætlaðar 469,2 m.kr. eða nær 75 m.kr.
hærri en í fjárlögum 1974. Álagður eignarskattur einstaklinga í ár nam 198,0 m.kr.,
sem er nær sama upphæð og gert var ráð fyrir í fjárlagaáætlun. Á árinu 1975 má
búast við nokkurri hækkun álagningar með tilliti til aukningar álagningarstofns
og verðbreytinga. Innheimtur eignarskattur einstaklinga er hér áætlaður 203,0 m.kr.
á árinu 1975, sem er 14,0 m.kr. hækkun frá fjárlagaáætlun 1974. Álagður eignarskattur félaga 1974 reyndist 208,0 m.kr. eða 41,0 m.kr. umfram forsendur fjárlaga.
Á árinu 1975 er hér gert ráð fyrir heldur meiri álagningu en í ár, og er innheimtur eignarskattur félaga áætlaður 212,0 m.kr., sem er 45,0 m.kr. hærra en í fjárlagaáætlun 1974 og um 21 m.kr. hærra en í endurskoðaðri áætlun fyrir árið 1974.
Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti er áætlað 590 þús. kr. hærra en í fjárlögum
ársins 1974.
Tekjur af erfðafjárskatti munu fara töluvert fram úr áætlun fjárlaga á árinu
1974, og er tekið tillit til þess í áætlun fyrir árið 1975.
Tekjuskattur. Álagður tekjuskattur einstaklinga skv. skattskrá 1974 nam 5 007,0
m.kr. (án byggingarsjóðsgjalds) og útgreiddur skattafsláttur til annarra en námsmanna nemur um 430 m.kr. Innheimta tekjuskatts einstaklinga í ár er nú áætluð
4 750,0 m.kr. eða 4 320,0 m.kr. sé útgreiddur skattafsláttur dreginn frá. 1 fjárlögum ársins var innheimtur tekjuskattur einstaklinga áætlaður 5 806,0 m.kr. (álagn-
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ing 6 290,0 m.kr.) og var þá reiknað með 25—26% hækkun meðaltekna einstaklinga
milli áranna 1972 og 1973 og 20% hækkun skattvísitölu 1974. Á síðastliðnum vetri
voru gerðar veigamiklar breytingar á lögum um tekjuskatt, sem fólu í sér hækkun
persónufrádráttar, lengingu skattþrepa, lækkun hámarksjaðarskatthlutfalls og sérstakan skattafslátt. Við þetta lækkaði tekjuskattur einstaklinga, en hins vegar reyndist tekjuaukning einstaklinga milli áranna 1972 og 1973 mun meiri en reiknað
var með eða um 33%. Álagður tekjuskattur einstaklinga 1975 er hér áætlaður 7 130,0
m.kr. og er þá miðað við 45% hækkun meðaltekna til skatts, 2% fjölgun framteljenda og skattvísitölu 145 (1974 = 100) og enn fremur, að tekjuskatturinn verði
lækkaður sérstaklega um 500,0 m.kr. sem liður í endurskoðun skatta- og tryggingakerfisins. Endanlegt form þessarar breytingar verður ákveðið að afstaðinni sérstakri athugun. Útgreiddur skattafsláttur er áætlaður um 600,0 m.kr. og innheimtur tekjuskattur 5 781,0 m.kr.
Álagður tekjuskattur félaga 1974 reyndist 1 093,0 m.kr. eða nær 100 m.kr. hærri
en reiknað var með í fjárlagaáætlun. Innheimtur tekjuskattur félaga í ár er áætlaður 918,0 m.kr. Á grundvelli afar lauslegra áætlana um afkomu nokkurra atvinnugreina á árinu 1974 er spáð 800,0 m.kr. álagningu á næsta ári, aðallega með
tilliti til versnandi afkomu sjávarútvegs og óvissu um afkomu annarra atvinnugreina. Samkvæmt þessu er spáð 850,0 m.kr. innheinitu tekjuskatts félaga á árinu
1975, en áætlun um innheimtu tekju- og eignarskatts á árinu 1975 felur bæði í sér
innheimtu af álagningu ársins og af áætluðum eftirstöðvum í ársbyrjun.
Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga og félaga er áætlað 72,3 m.kr.
á árinu 1975 eða 5,0 m.kr. hærra en í fjárlögum 1974.

Gjöld af innflutningi. Þessi flokkur tekna hækkar um 3 605,6 m.kr. frá síðustu fjárlögum, og munar þar mest um hækkun almennra tolltekna, 2 585,9 m.kr.
eða 37%%. Þessi hækkun stafar að lang mestu leyti af því, að tolltekjur í ríkissjóð í ár verða langt umfram fjárlagaáætlun eða nálægt 2 000 m.kr. vegna mikils
innflutnings, en að öðru leyti er hækkunin í samræmi við spána um rúmlega 20%
verðmætisaukningu vöruinnflutnings á næsta ári. Um næstu áramót kemur til framkvæmda þriðji áfangi tollalækkunar samkvæmt aðildarsamningi við EFTA og viðskiptasamningi við EBE, og hefur tolltekjutap vegna þessara samninga og aðlögunar ytri tolla verið lauslega áætlað um 400 m.kr. Að öðru leyti er hér ekki reiknað
með frekari breytingum á tollskrá. Tolltekjur af innflutningi olíu og bifreiða eru
áætlaðar sérstaklega, en gera verður ráð fyrir mun minni bifreiðainnflutningi á
næsta ári, enda er bifreiðainnflutningur í ár langt umfram eðlilegan innflutning
vegna endurnýjunar og fólksfjölgunar. Af öðrum innflutningi er reiknað með sarna
tollhlutfalli — án tollalækkana — og í ár.
Leyfisgjald af bifreiðum var 410,0 m.kr. í fjárlögum ársins 1974, en tekjur
af þessu gjaldi verða mun hærri í ár og sennilega yfir 700 m.kr., bæði vegna mun
meiri bílainnflutnings og hækkunar gjaldsins í maí s. 1. Á næsta ári er spáð talsvert minni bílainnflutningi en í ár, og á grundvelli þessa er spáð 635,0 m.kr. tekjum
af leyfisgjaldi á næsta ári miðað við óbreytta gjaldskrá. Innflutningsgjald af
benzíni og gúmmígjald hækka samtals um 810,0 m.kr. frá siðustu fjárlögum. Þar
af hækkar gúmmígjald um 13,0 m.kr. og benzíngjald hækkar um 797,0 m.kr., fyrst
og fremst vegna hækkunar gjaldsins úr kr. 9,27 pr. litra í kr. 16,00 í september
s. I. Önnur gjöld af innflutningi lækka um 15,3 m.kr.
Skattar af framleiðslu hækka í heild um 281,4 m.kr. frá fjárlagaáætlun 1974,
en um 90,0 m.kr. frá endurskoðaðri áætlun 1974. Vörugjald er áætlað nær óbreytt,
en álgjald (hluti Byggðasjóðs) hækkar úr 52,6 m.kr. í fjárlagaáætlun 1974 (rni
áætlað 247,0 m.kr.) í 337,0 m.kr. eða um 284,4 m.kr. Ástæða þessarar miklu tekjuaukningar af álgjaldi er hækkun álverðs á heimsmarkaði að undanförnu, en samkvæmt samningi hækkar framleiðslugjald með hækkandi álverði umfram ákveðið
lágmarksverð. Ofangreind áætlun er miðuð við núverandi markaðsskráningu óbreytta
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og afar lauslega hugmynd um afkomu ÍSAL á árinu 1974, en afkoma fyrirtækisins
í ár hefur áhrif á skattgreiðslu á næsta ári. Hér er því um ýmis óvissuatriði að ræða.
Skattar af seldum vörum og þjónustu. Heildarhækkun tekna í þessum flokki
er 10 746,7 m.kr. frá fjárlagaáætlun 1974, en 5 729,9 m.kr. frá endurskoðaðri áætlun.
Meginhluti þessarar hækkunar, 9 141,8 m.kr., er hluti ríkissjóðs af söluskatti. í lok
maí s. 1. var lagður á 4% söluskattsauki, sem rennur allur í ríkissjóð. og 1. október
hækkaði almennur söluskattur úr 11 i 13%, en hlutur ríkissjóðs er óbreyttur eða
92%. Veltuaukning hefur orðið mun meiri á árinu 1974 en gert var ráð fyrir í forsendum fjárlagaáætlunar, og verða tekjur rikissjóðs af söluskatti því einnig meiri
af þeim sökum. Nú er áætlað, að tekjur nf söluskatti verði a. m. k. 10 900 m.kr.
á árinu 1974. Samkvæmt forsendum um aukningu almennrar eftirspurnar í peningum á næsta ári er spáð 17—18% hækkun álagningarstofns söluskatts, sem þýðir
um 3 000 m.kr. tekjuaukningu frá nýrri áætlun 1974 miðað við óbreyttan 11%
almennan söluskatt og 4% söluskattsauka. Hækkun almenns söluskatts um 2% skilar rikissjóði að auki 1 900—2 000 m.kr. í tekjur á árinu 1975 og í heild er nfi spáð
15 344,0 m.kr. tekjum ríkissjóðs af söluskatti á árinu 1975.
Launaskattur hækkar úr 1 200,0 m.kr. í fjárlagaáætlun 1974 (endurskoðuð
áætlun 1 593,0 m.kr.) í 2 214,0 m.kr. (áætlun 1975) eða um 1014,0 m.kr., þar af
hækkar hlutur Byggingarsjóðs ríkisins um 767 m.kr. og verður 1 247,0 m.kr. Þessi
hækkun stafar aðallega af hækkun launaskatts úr 2%% í 3%% frá og með 1. apríl
s. 1., en hækkunin rennur öll til Byggingarsjóðs. Að auki hafa laun hækkað mun
meira á árinu 1974 en reiknað var með i fjárlagaáætlun, en i áætlun fvrir árið 1975
er í aðalatriðum miðað við óbreytt kauplag í september s. I. að teknu tilliti til samníngsbundinna grunnkaupshækkana.
Rekstrarhagnaður Á.T.V.R. er áætlaður 3 500,0 m.kr., sem er 542,0 m.kr. hækkun
frá fjárlögum 1974, fyrst og fremst vegna hækkunar áfengis- og tóbaksverðs á árinu
1974, en á því ári er rekstrarhagnaður Á.T.V.R. nú áætlaður um 3 350 m.kr. Fjárhagsáætlun 1975 er miðuð við núverandi útsöluverð óbreytt.
Aðrir skattar af seldum vörum og þjónustu eru áætlaðir 172,0 m.kr. og hækka um
48,9 m.kr. frá fjárlagaáætlun 1974, en um 15,0 m.kr. frá endurskoðaðri áætlun 1974.
Aðrir óbeinir skattar. Tekjur í þessum flokki eru áætlaðar 2 017,6 m.kr. og
hækka um 865,7 m.kr. frá fjárlögum 1974 (661,4 m.kr. frá nýrri áætlun 1974). Verðiöfnunargjald af rafmagni er nú áætlað 440,0 m.kr. i samræmi við lög nr. 83/1974
um 13% verðjöfnunargjald af smásöluverði raforku, en gjaldið var áður föst fjárhæð, 70,0 m.kr. Bifreiðaskattur hækkar um 119,0 m.kr., fyrst og fremst vegna hækkunar á þungaskatti af disilbifreiðum til samræmis við hækkun benzingjalds, en
jafnframt var þungaskattur af benzínbifreiðum felldur niður. Af öðrum tekjum,
sem hækka verulega frá fjárlögum 1974, má nefna tekjur af sölu erlends gjaldeyris,
stimpilgjald, og þinglýsingargjald, sem samtals hækka um 348,0 m.kr., en þessi
hækkun hefur að miklu levti orðið þegar á árinu 1974. Aðrir liðir í þessum flokki
hækka um 28,7 m.kr.
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í B-hluta. Tekjur á þessum lið hækka
um 22,5 m.kr. frá siðustu fjárlögum vegna meiri tekna af frihöfninni á Keflavikurflugvelli, en aðrir liðir eru nær óbrevttir.
Ýmsar tekjur eru 154,2 m.kr. hærri en i fjárlögum 1974, fvrst og fremst vegna
aukinna vaxtatekna þegar á árinu 1974.
Hér fer á eftir yfirlit vfir áætlaðar tekjur ríkissjóðs á árinu 1975 og samanburður við tekjuáætlun fjárlaga 1974 og endurskoðaða áætlun um tekjur þess árs.
Samkvæmt yfirlitinu verður lilutdeiíd heinna skatta í tekjum rikisins 18,4% 1974
í stað 27,6% í fjárlögum ársins og hlutdeild óbeinna skatta hækkar úr 71,5% i
80,5%, en aðrar tekjur eru um 1%. Á árinu 1975 verður hlutdeild beinna skatta
18,7% og hlutdeild óbeinna skatta 80,4%, en aðrar tekjur eru áfram um 1%.
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Innheimtar tekjur ríkissjóðs, m.kr.
Fjárlög
1974

1. Persónuskattar ................
2. Eignarskattar ....................
3. Tekjuskattur ......................
a. Einstaklingar ..............
b. Félög ...........................
4. Gjöld af innflutningi .......
a. Almenn aðflutningsgjöld
b. Bcnzín- og gúmmigjald
c. Annað ...........................
5. Skattar af framleiðslu . ...
6. Skattar af seldum vörum og þjónustu ..
a. Söluskattur ..................
b. Launaskattur ..............
c. Á.T.V.B...........................
d. Annað ...........................
7. Aðrir óbeinir skattar .......
8. Arðgreiðslur úr B-hluta . ..
9. Ýmsar tekjur......................

Beinir skattar ..................
óbeinir skattar..................
Aðrar tekjur ......................

Endurskoðuð
áætlun
1974

Fjárlagafrumvarp
1975

867
394
6 795
5 864
931
8 515
6 914
1 040
561
226
10 984
6 702
1200
2 958
124
1 152
104
143

867
423
5 294
4 367
927
11 044
8 902
1 218
924
417
16 000
10 900
1 593
3 350
157
1356
105
287

1 294
469
6 703
5 845
858
12120
9 500
1 850
770
507
21 730
15 844
2 214
3 500
172
2 018
127
297

Samtals 29180

35 793

45 265

8 056
20 877
247

6 584
28 817
392

8 466
36 375
424

Lánahreyfingar.
Niðurstöðutala á úthlið lánahreyfinga er 2 792,4 m.kr. og á innhlið 2 351,3
m.kr., jiannig að fram kemur 441,1 m.kr. halli, sem jafnaður er með hluta af
rekstrarafganai, sbr. 1. gr. frumvarpsins. Fvrirhugaðar lántökur innan lands eru
byggðar á heimildum í 6. gr. frumvarpsins og lögum nr. 48/1974, að þvi er varðar
lánsfjáröflun til Djúpvegar, en skattaleg meðferð útgefinna verðbréfa er bvggð
á 3. gr. laga nr. 7/1974, um skattalega meðferð verðbréfa o. fk, sem rikissjóður
selur innan lands. Ein erlend lántaka er fyrirhuguð á árinu. Er hún vegna framkvæmda við landsböfnina í Þorlákshöfn að fiárhæð 210.0 m.kr. og byggist á 3.
gr. laga nr. 91/1973. Verður hér á eftir gerð grein fyrir einstökum liðum lánahreyfinganna.
Lánahreyfingar út.

Sem fyrr greinir, er niðurstöðutala á úthlið Jánahreyfinga 2 792.4 m.kr., sem
skiptist bannig, að 1 383,0 m.kr. verður varið til framkvæinda B-hluta fvrirtækja,
afborganir ahnennra lána rikissjóðs nema 659,4 m.kr., endurgreiðsia spariskírteinalána, sem úígefin voru 1964, 500,0 m.kr. og endurgreiðslan á hiuta vfirdráttarskuldar
í Seðlabankanum 250.0 m.kr. Spariskirteini koma nú til endurgreiðslu í fyrsta sinn,
og er endurgreiðslufjárhæðin i heild áætluð 715,0 m.kr., sem er þannig samsett, að
53,1 m.kr. er óinnlevst nafnverð skirteinanna. nafnve'xtir eru 53,1 m.kr. og verðbætur
í samræmi við visitöluhækkun 608,8 m.kr. Áætlað er, að 215,0 m.kr. verði unnt að
endurgreiða með nvjum skirteinum, en 500,0 m.kr. komi úr ríkissjóði. Yfirdráttarskuld við Seðlabankann má áadla nálægt 1 000,0 m.kr. um næstu áramót, og er á
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þessu stigi gert ráð fyrir 250,0 m.kr. afborgun á árinu 1975. Ástæða er til að hafa
þessa endurgreiðslu mun hærri, og verður þess freistað við meðferð frumvarpsins
á þingi að hækka fjárhæðina vegna nauðsynjar á því að tryggja fjárhagsstöðu rikissjóðs á árinu 1975 og stuðla þar með að því að skapa jafnvægi í efnahagsmálum
almennt. Framkvæmdaliðir, sem ráðgert er að fjármagna með lántökum, sundurliðast
þannig, og eru þá meðtaldir liðir, sem færðir eru á A-hluta frumvarpsins:
A-hluti:
Vegaframkvæmdir:
Skeiðarársandsvegur ....................................................................
Djúpvegur .....................................................................................
Norðurlandsáætlun

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

Austurlandsáætlun ........................................................................
Aðrar vegaframkvæmdir ...........................................................
Landshöfn i Þorlákshöfn ...............................................................
Framkvæmdir vegna þangverksmiðju á Reykhólum....................

Millj. kr.

116,0
64,0
262,1
141,4
34,5

618,0
210,0
100,0
928,0

B-hluti:
Orkuframkvæmdir:
Rafvæðing í sveitum......................................................................
Framkvæmdir Rafmagnsveitna rikisins......................................
Jarðboranir ríkisins ....................................................................
Stofnlína S-V-N-land ...................................................................
Kröfluvirkjun ...............................................................................
Samtals A-hluti og B-hluti

Millj. kr.

60,0
660,0
313,0
250,0

100,0 1 383,0
2 311,0

Skeiðarársandsvegur. Eins og fram kemur í athugasemdum með fjárlagafrumvarpi ársins 1974 var þá áætlað, að heildarkostnaður við hringveginn yrði 736,0
m.kr., en samkvæmt endurskoðaðri áætlun, þar sem tekið er tillit til verðhækkana,
hækkar sú tala um 116,0 m.kr., og verður heildarkostnaður samkvæmt þvi 852,0
m.kr.

D.júnvegur. Hér er gert ráð fyrir 64,0 m.kr. lánsfjáröflun, og er það í samræmi
við þingsálvktunartillögu um vegáætlun, sem lá fvrir síðasta þingi, en ekki var
afgreidd. Er um að ræða fjáröflun áranna 1974 og 1975 samkvæmt þeirri áætlun.
Framkvæmdir við veginn hafa staðið vfir, en nauðsvnlegt er að endurgreiða útlagðan
kostnað með þessari fjáröflun.
Norður- og Austurlandsáætlanir og aðrar vegaframkvæmdir. Heildarútgjöld vegagerðar eru í þessu frumvarpi í samræmi við framangreinda þingsályktunartillögu
um vegáætlun. Þrátt fyrir auknar tekjur vegasjóðs af föstum tekjustofnum os
auknu ríkissjóðsframlagi, verður enn nauðsynlegt að afla verulegs lánsfjár til
vegaframkvæmda, og er þar um að ræða framangreindar landshlutaáætlanir, sem
fjármagnaðar verða með sérstakri innlendri lántöku að fjárhæð 403,5 m.kr. og aðrar
vegaframkvæmdir að f.járhæð 34,5 m.kr., samtals 438,0 m.kr.
Landshöfn í Þorlákshöfn. Framkvæmdir á árinu 1975 eru áætlaðar samtals
350,0 m.kr. Þar af mun Alþjóðabankinn í Washington lána 210,0 m.kr., eða 60^
framkvæmdakostnaðar, og bein fjárveiting verður 140,0 m.kr.
Rafvæðing í sveitum. Lánsfjáröflun til rafvæðingar i sveitum er áætluð 60,0
m.kr., en auk þess verður bein fjárveiting úr ríkissjóði 50,0 m.kr., þannig að til
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ráðstöfunar verða 110,0 m.kr. Skipting þess fjármagns er þannig, að 50,0 rn.kr.
verður varið til að ljúka rafvæðingaráætlun, 1,5 m.kr. til endurgreiðslu lána úr
héraði, 10,0 m.kr. til viðbótar á eldri veitum, 25,0 m.kr. til að styrkja dreifiveitur
og 23,5 m.kr. til nýrra veitulagna.
Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins. Heildarframkvæmdir eru áætlaðar 680,0
m.kr., en tekjur af heimtaugargjöldum 20,0 m.kr., þannig að fjáröflunarþörf verður 660,0 m.kr. Á eftirfarandi vfirliti eru einstakir framkvæmdaliðir sýndir í millj.
kr.:
Virkjanir:
Lagarfossvirkjun, lokur ............................................................. 117,5
Mjólká II, lúkning ......................................................................
93,7
Smyrlabjargaárvirkjun, lúkning miðlunar ...............................
10,0
221,2
Stofnlínur:
Skógarstrandarlína ......................................................................
33,5
Mjólkárvirkjun—Breiðidalur ....................................................
25,0
Þórshöfn—Bakkafjörður ............................................................
9,3
Vopnafjörður—Lagarfoss ............................................................
90,7
Eskifjarðarlina, spennuhækkun .................................................
24,3
Spennuhækkun á Suðurlandi........................................................
28,2
Víkurlína, spennustillar .....................................................................

1,2

Suðureyrarlína, kapall ...............................................................
Aðveitustöðvar .................................................................................
Innanbæjarkerfi .............................................................................
Disilstöðvar .....................................................................................
Vélar og tæki.....................................................................................
Ýmislegt og ófvrirséð ......................................................................

1,9

214,1
70,0
70,0
50,0
25,0
29,7

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

680,0
20,0

Fjárþörf ............................................................................................

660,0

Heimtaugargjöld

Jarðhoranir ríkisins. Þeim 313,0 m.kr., sem ætlað er að afla til jarðborananna,
verður varið til borkaupa. Annars vegar er um að ræða 43,0 m.kr. til greiðslu á
svonefndum Failing bor, með 1 000 m borgetu, sem samið hefur verið um kaup á
og væntanlegur er til landsins vorið 1975, og hins vegar til kaupa á nýjum gufubor, sem verið er að semja um. Er sá bor með allt að 3 600 m borgetu og áætlað
verð 270,0 m.kr. Við meðferð frumvarpsins ættu að vera komnar nákvæmar upplýsingar um verð, greiðsluskilmála og afhendiugsrtima, þannig að nákvæmari
tala um fjáröflunarþörf á árinu 1975 verður þá fyrir hendi.
Stofnlína S-V-N-land. Haldið verður áfram undirbúningi og lagningu línunnar,
og er ætlað að verja 250,0 m.kr. til verksins árið 1975. Samkvæmt síðustu áætlun,
sem fvrir hendi er, mun heildarkostnaður við framkvæmdina vera um 1 100,0
m.kr., en sií áætlun á eftir að hækka, m.a. vegna áhrifa gengislækkunarinnar i
september, sem ekki er tekið tillit til í framangreindri tölu.
Kröfluvirkjun. í framhaldi af þeim rannsóknaborunum, sem farið hafa fram
á Kröflusvæðinu með tilliti til væntanlegrar gufuaflsvirkjunar þar, er ráðgert að
bora fimm holur 1 500 m að dýpt á árinu 1975, og er kostnaðaráætlun við þær
framkvæmdir 100,0 m.kr.
Á eftirfarandi yfirliti er gerður samanburður á afborgunum almennra lána
rikissjóðs í fjárlögum 1974 og frumvarpi 1975 í þús. kr.:
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Fjárl.nr. Stofnun

Fjárlög
1974

Frumvarp
1975 Mismunur

3 065
306
978
2 962
788

1445 ^>1 620
5
311
699
1677
1635 —>1 327
788

02 422
04 231
04 241
10 656
11 201

Ríkisútgáfa námsbóka ......................................
Skógrækt ríkisins .............................................
Landnám ríkisins .............................................
Landmælingar ....................................................
Iðnþróunarstofnun íslands................................

15 191

Ýmis lán ríkissjóðs:
577
Menntaskólinn í Reykjavík .............................
507
Menntaskólinn á Akureyri ...............................
750
Menntaskólinn á Laugarvatni...........................
3 429
Menntaskólinn við Hamrahlíð .......................
287
Tækniskólinn ....................................................
814
Kennaraháskóli Islands ....................................
308
Hjúkrunarskóli íslands ....................................
Búnaðarbanki íslands vegna skóla o. fl .........
Verzlunarbanki íslands vegna skóla o. fl........
34
Héraðsskólinn Reykholti ..................................
7
Bændaskólinn Hvanneyri ..................................
6107
Landspitalinn ....................................................
3 723
Lögreglustöðin í Reykjavik...............................
5
Skattstofa Suðurlands ......................................
800
Seðlabankinn vegna Skjaldbreiðareignar ....
350
Seðlabankinn vegna Vonarstrætis 12 ..............
5 000
Seðlabankinn vegna skólabygginga í Reykjavík
5 200
Seðlabankinn vegna áburðarsölu ....................
Seðlabankinn vegna yfirdráttarskuldar ......... 250000
Seðlabankinn vegna framlags til Atvinnumála14 300
nefndar ríkisins .................................................
Seðlabankinn vegna hækkunar framlags til
5 991
Alþjóðabankans .................................................
Seðlabankinn vegna byggingasjóðs Listasafns
315
Islands .................................................................
Seðlabankinn vegna þyrlukaupa fyrir Land9 121
helgisgæzlu ........................................................
Seðlabankinn vegna flugvélarkaupa fyrir Land6 004
helgisgæzlu ........................................................
Seðlabankinn vegna Norðurstjörnunnar hf.,
hlutabréfakaup ...................................................
Tryggingastofnun vegna húsnæðis fyrir geð150
sjúklinga .............................................................
14
Brunabótafélag vegna Seyðisfjarðarhúsa ....
Byggingasjóður Listasafns Islands vegna Kjar75
valshúss ...............................................................
67
Prestakallasjóður ...............................................
250
Spariskirteinalán vegna perlusteinsrannsókna .
Spariskírteinalán vegna stofnframlags til Lands9 556
virkjunar ...........................................................
1 210
Spariskírteinalán vegna framkv.áætlunar 1971 .
Spariskirteinalán vegna láns í Frakklandi,
vegna togaralána ...............................................
Spariskírteinalán vegna Rannsóknaráðs ríkisins,
1 214
vegna sjó- og jarðefnarannsókna ....................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

269
507
750
3 279
287
640
308
525
998
45
12
5 732
4 680
6
800
350
5 400
250 000

->308
->150
->174
525
998
11
5
->375
957
1
->5 000
200

14 300
9 316

3 325

315
11899

2 778

7 833

1 829

500

500
->150
->14

75
->67
250
9 556
1 210
11 200

11 200

1514

300
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Stofnun

PL—480 vegna hlutabréfakaupa i Kisiliðju ..
Endurlán vegna Norðurstjörnunnar hf...............
Landsbankinn vegna hlutabréfakaupa i Kisiliðju ......................................................................
Landsbankinn, Selfossi vegna prestsseturs i Vik
Landsbankinn vegna skrifstofuhúsnæðis embættis sýslumannsins á Hvolsvelli ....................
Landsbankinn vegna bæjarfógetaembættisins á
Akranesi .............................................................
Landsbankinn vegna Listasafns tslands .........
Útvegsbankinn vegna bæjarfógetaembættisins á
Akranesi .............................................................
Iðnaðarbankinn vegna Listasafns íslands.......
Sparisjóður Reykjavíkur vegna biskupsbústaðar
Sparisjóður Revkjavikur vegna Vonarstrætis 8
Sparisjóður Keflavíkur vegna bæjarfógetaembættis i Keflavik .........................................
Lifevrissjóður starfsmanna rikisins vegna
prestsseturs i Vik .............................................
Lifevrissjóður verzlunarmanna vegna Vonarstrætis 8 .............................................................
Framkvæmdasjóður vegna hlutabréfakaupa i
Kisiliðju (erl.) ....................................................
Framkvæmdasjóður vegna hlutabréfakaupa i
Kísiliðju (innl.) .................................................
Veðdeild Landsbankans vegna prestsseturs á
Húsavik ...............................................................
Veðdeild Landsbankans vegna prestsseturs á
Blönduósi ...........................................................
Veðdeild Landsbankans vegna prestsseturs í
Hveragerði ..........................................................
Ferðamálasjóður .................................................
Fiskveiðasj. vegna Hafrannsóknast. fDröfn) . .
Lán vegna prestsseturs i Búðardal (Dalserði) .
Lán vegna prestsseturs i Þykkvabæ (Hábæ) ..
Lán vegna prestsseturs i Neskaupstað.............
Lán vegna kaupa á Langarásvegi 71 fvrir
Kleppsspitala ......................................................
Lán vegna kaupa á Tunguhálsi 2 fvrir þvottahús rikisspítala ..................................................
Handhafalán vegna eianakönnunar....................
Handhafalán vegna Skjaldbreiðareignar...........
Handhafalán vegna Kirkjustrætislóða..............
Happdrættislán rikissjóðs 1948 .........................
Handhafalán vegna Vonarstrætis 12................
Lán vegna hlutabréfakaupa í Áburðarverksm.
Handhafalán vegna Tjarnargötu 3....................
Handbafalán vegna Vonarstrætis 8..................
Handhafalán vegna biskupshústaðar................
Handhafalán vegna prestsseturs á Húsavík ....
Handhafalán vegna prestsseturs í Hveragerði . .
Lán vegna Listasafns tslands ...........................
Lán vegna bæjarfógetaembættisins á Akranesi .

Fjárlög
1974

Frumvarp
1975 Mismunur

2 655

2 359
240

200
86

200
86

450

450

--296
240

40
70

40
70

40
80
53
20

40
80
18
--10

293

293

4

5

1

16

16

5 080

6 337

1 257

2 000

2 000

2

3

1

4

4

8
61

8
63
587
5
24
566

~4
566

532

527

-4-5

152
100
750
2 050

140

-12
--100

35
30

5
28

351
5 702
318
850
359
100
32
883

2
587

750
2 050
32
32
1
352
4 069 --1 633
318
850
—-359
100
26
58
-115
768
20
20
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Fjárlög
1974

Fjárl.nr. Stofnun

Lán til kaupa á Pólstjörnunni fyrir Hafrannsóknastofnunina .................................................
Lán vegna dýralæknabústaða ...........................
Bygging prestssetra ...........................................
Lán vegna I.D.A.....................................................
Lán vegna saltvinnslurannsókna.......................
Iðnþróunarsjóður ...............................................
Lán vegna framkv. að Keldnaholti....................
Export — ímport Bank vegna framlags til
stækkunar Kísiliðjunnar ..................................
Scandinavian Bank Ltd. vegna endurbyggingar
á v/s Þór ............................................................
Scandinavian Bank Ltd. vegna Landsvirkjunar
sbr. 1. nr. 37/1971 .............................................
Lán vegna kaupa á Valhöll fyrir Háskóla íslands
Háskóli íslands vegna Félagsstofnunar stúdenta
Snariskirteinalán 1974 (áætl.) ...........................
Sendiráðið í Kaupmannahöfn ...........................
Sendiráðið í Osló ...............................................
Sendiráðið í Stokkhólmi ..................................
Sendiráðið i Washington ..................................
Sendinefnd Tslands hjá S.Þ.................................
Sendinefnd fslands hjá EFTA .........................
Vegagerð vegna Reykjanesbrautar ................
Vegagerð vegna Ólafsvikurvegar ......................
Vegagerð vegna Siglufjarðarvegar....................
Vegagerð vegna Ólafsfjarðarvegar....................
Vegagerð vegna Suðurlandsvegar......................
Vegagerð vegna Kisilvegar ...............................
Vegagerð vegna Vestfjarðaráætlunar................
Vegagerð vegna Suðurfjarðarvegar ................
Vegagerð vegna Austurlandsáætlunar .............
Vegagerð í Laugardal og Ólafsfjarðarmúla ....
Vegagerð vegna Djúpárvegar ...........................
Vegagerð vegna Þjóðgarðsvegar á Þingvöllum .
Vegagerð vegna Heydalsvegar .......................
Vegagerð vegna Norðurlandsvegar....................
Eri. handhafalán 1971, hl. vegagerðar .............
Vegagerð vegna Þjórsárdalsvegar ..................
Lán 1972 og 1973 skv. vegaáætlun (Austurlands
og Norðurlands) o. fl.........................................
Vegagerð, lán í Seðlabanka ...............................
Vegagerð, vfirtekið vegna Kópavogsbrautar ....
Lán hjá Alþjóðabankanum vegna vegagerðar . .
Vegagerð — ýmsir ...........................................
Vegagerð af framkvæmdafé 1973 ....................
Vegagerð vegna framkv. á Skeiðarársandi o. fl.
Vegagerð, erlend lán 1974 ................................

Frumvarp
1975 Mismunur

1 772
424

1 772
224
4-500
->1 320
->500
H-100
4-200

8 830

11 520

2 690

9 536

12 440

2 904

7 064
556

9 216

2152
->556
400
28 500
140
15
192
83
56
274
2 548

200
500
1 320
500
100
200

603
49
883
276
185
897
52 869
713
2 892
766
442
2 458
9 472
160
2164
2 882
1 250
375
500
1999
3 974
1 111
54 100
3 500

Alls
Seð'abankinn, endurgr. hluta vfirdráttarskuldar
Samtals 528 433

400
28 500
743
64
1 075
359
241
1 171
55 417
713
2 805
706
442
2 458
16 629
2 164
3 597
1 250
375
500
2 003
5184

->87
4-60
7 157
->160
715

4
1 210
->1111
4-54 100

3 500
17 954
16 128
202
1900
14 550
71000

17 954
16128
202
1 900
14 550
71000

659 397 130 964
250 000 250 000
909 397 380 904
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Lánahreyfingar inn.

Niðurstöðutala á innhlið lánahreyfinga er sem fyrr greinir 2 351,3 m.kr.. Þar
af eru Jántökur vegna framkvæmda i A-hluta frumvarpsins 928,0 m.kr., vegna framkvæmda B-hluta aðila 1 383,0 m.kr. og innheimtar afborganir lána 40,3 m.kr. Lánsfjár
er ráðgert að afla á eftirfarandi hátt i milij. kr.:
Sórstöl< innJend lánsfjáröflun til Norðurlands- og Austurlandsáætlana i vegamálum ...............................
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Skeiðarársandsvegar
Utgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Djúpvegar
Önnur innlend verðbréfaútgáfa ...........................
Erlend Ján vegna Þorlákshafnar .........................
Endurgreiðsla eldri spariskirteina.........................

403,5
116,0
64,0
600,0
210,0
917,5

Samtals 2 311,0
Innheimtar afborganir af veittum almennum lánum ríkissjóðs eru áætlaðar samtals 40,3 m.kr. og sundurliðast þannig i þús. kr.:
Fjárl.nr. Stofnun

—
—
—
—
—
—
—

Atvinnujöfnunarsjóður ......................................
Landsvirkjun vegna aðflutningsgjalda .............
Lagmetisiðjan Siglósíld ......................................
Bifreiðakaupalán ...............................................
Gja’devrisdeild bankanna ..................................
Hampiðjan hf. vegna Hevrnleysingjaskólans ..
Þvottahús ríkisspitala .......................................
Borgartún 7, húseign .........................................
RARIK .................................................................
Skuldabréf Sameinuðu þjóðanna ......................
Ýmsir aðilar ........................................................

Fjárlðg
1974

Frumvarp
1975 Mismunur

14 300
3 375

14 300
3 375
550
550
3 638
-4-592
940
940
1 000 ~-1 000
1 500
1500
1 004
1 004
3 733
285
285
1 725
10 000

4 230
2 000
3 733
8 275
35 913

40 325

4 412

Athngasemdir við einstaka lifii frnmvarpsins.
f því sem hér fer á eftir verður uerð grein fvrir því í smáatriðum, hverjar
orsakir eru til brevtinaa á einstökum fiárlagaliðum. Fram hefur komið, að launaog verðlagshækkanir eiaa drýgstan Þ’átt i hækkun almenns rekstrarkostnaðar, og
f,efur þega’’ verið skýrt hvern þátt verðJagsþróunin og einstakar ráðstafanir. svo
sem kjarasamningarnir og láglaunabæturnar, eiga í heildarhækkuninni. Þykir ekki
ástæða til að rekja þessi áhrif frekar. þegar rætt verður um einstaka fjárlagaliði,
heldur verður megináherzia lÖgð á aðrnr orsakir hrevtinga á fjárveitingum i þessum hJuta greinargerðarinnar.
00

301

Æðsta stjórn ríkisins.

Ríkisst.iórn. Þær breytingar hafa verið gerðar á framsetningn, að undir þennan
fjárlagalið eru nú færð laun bifreiðastióra ráðberranna, svo og rekstrarkostnaður bifreiðanna, en áður hafði þessi kostnaður verið færður á viðkomandi
ráðuneyti. HeiJdarhækkun á liðnum nemur 13 003 þús. kr„ þar af 7 456 þús.
kr. af frnmangreindum orsökum, 1 740 þús. kr. vegna fjölgunar um einn ráðherra, en afgangur hælekunarinnar, 3 807 þús. kr„ stafar af launahækkunnm
og verðlagsuppbótum á Jaun.
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01 Forsætisráðuneytið.
101 Aðalskrifstota. Liðurinn hækkar um 2 226 þús. kr., og skýrist hækkunin þannig: Launahækkanir og verðlagsbætur á aðra rekstrarliði eru 6 234 þús. kr.,
rekstur ráðherrabústaðar á Þingvöllum, sem er nýr liður, 292 þús. kr. og ráðning vaktmanns í stjórnarráðshúsið 613 þús. kr. Hins vegar fellur niður framlag
til byggingar ráðherrabústaðar á Þingvöllum, sem nú er lokið, 4 000 þús. kr„
og laun bílstjóra og rekstur bifreiðar, 913 þús. kr., eru flutt á liðinn ríkisstjórn, sem fyrr greinir.
102 Þjóðhagsstofnun. Þessi liður kemur í stað framlags til Framkvæmdastofnunar
ríkisins. Ríkissjóðsframlag er 17 182 þús. kr„ sem er helmingur af heildarkostnaði á móti Seðlabanka íslands, en samkvæmt lögum nr. 54/1974 skulu
þessir tveir aðilar axla kostnað af Þjóðhagsstofnun. Framlag til framkvæmdastofnunar var 11 000 þús. kr. á fjárlögum 1974, þannig að hækkunin nemur
6 182 þús. kr., en lögin um þá stofnun eru nú í endurskoðun.
171 Byggðasjóður. Samkvæmt málefnasamningi ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir,
að framlag til sjóðsins nemi 2% af útgjöldum fjárlagafruinvarps. Samkvæmt
því verður heildarframlagið 877 000 þús. kr„ eða 724 400 þús. kr. hærra en í
fjárlögum 1974. Álgjaldsframlagið nemur 337 000 þús. kr„ sem er 284 400 þús.
kr. hækkun frá gildandi fjárlögum, og annað ríkisframlag 540 000 þús. kr., en
það er 440 000 þús. kr. hækkun frá 1974.
02 Menntamálaráðuneytið.
101 Aðalskrifstofa. Kostnaður hækltar í heild um 56 006 þús. kr„ sem kemur þannig
fram á einstökum viðfangsefnum: Yfirstjórn hækkar um 33 233 þús. kr„ þar
af 1 703 þús. kr. vegna ráðningar fulltrúa í byggingardeild, ritara í fræðslumáladeild og bókara í hálft starf í skólarannsóknadeild. Áætlaður kostnaður
vegna innréttinga á nýju leiguhúsnæði nemur 5 000 þús. kr„ en bifreiðakostnaður, 814 þús. kr„ flyzt á liðinn ríkisstjórn. Aðrar hækkanir af völdum verðlags og launasamninga nema samtals 27 344 þús. kr. Liðurinn námsstjórar,
sem var 3 975 þús. kr. í fjárlöguin 1974, fellur nú niður, en i staðinn kemur
nýr liður, fræðsluskrifstofur, samkvæmt nýju grunnskólalögunum, og er kostnaður 1975 áætlaður 17 297 þús. kr. Miðast sá kostnaður við, að þriðjungur
kostnaðar skv. ákvæðum 85. gr. laga um grunnskóla (nr. 63/1974) komi til
framkvæmda á árinu 1975. Liðurinn endurskoðun námsefnis hækkar um 11 491
þús. kr„ þar af 2 069 þús. kr. vegna nýráðninga, þ. e. námsstjóri í íslenzku,
fullt starf, í eðlisfræði, hálft starf, og í stærðfræði, tvö þriðjungsstörf. önnur
hækkun nemur 9 422 þús. kr„ sem er einkum af völdum launa- og verðlagshækkana. Liðurinn kennaranámskeið, sem nam 10 816 þús. kr. í fjárlögum
1974, er nú fluttur á Kennaraháskóla íslands. Námskeið menntaskólakennara
hækka að kostnaði um 197 þús. kr„ námsflokkar um 147 þús. kr„ sundskylda
í skólum um 8 232 þús. kr„ styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn
um 125 þús. kr. og kostnaður við utanför sjúkraþjálfara fatlaðra 75 þús. kr.
201 Háskóli Islands. Heildarhækkun framlags til háskólans nemur 174 915 þús. kr„
þar af rekstrarframlag 162 915 þús. kr. og framlag til bygginga 12 000 þús.
kr. Skipting kostnaðaraukningarinnar á einstök viðfangsefni og deildir er sem
hér segir: Yfirstjórn hækkar um 11 816 þús. kr„ þar af nýráðningar deildarfulltrúa og skrifstofustúlku 1 476 þús. kr„ en 10 340 þús. kr. eru afleiðing
launa- og verðlagshækkana. Guðfræðideild. Hækkun nemur 2 459 þús. kr„ þar
af ráðning lektors í stað aðjúnkts í kennimannlegri guðfræði frá 1. sept. 1975
318 þús. kr„ en afgangurinn 2 141 þús. kr. eru launa- og verðlagshækkanir.
Læknadeild. Kostnaður eykst um samtals 18 630 þús. kr. Gert er ráð fyrir
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ráðningu dósents í sýklafræði (hlutastaða) og fjögurra aðjúnkta í handlæknisfræðum, samtals 609 þús. kr. Á hinn bóginn eru prófessor, dósent og þrír
aðjúnktar, samtals 2 019 þús. kr. í fjárlögum 1974, fluttir á verkfræði- og
raunvísindadeild vegna sameiginlegrar efnafræðikennslu. Launa- og verðlagshækkanir nema 20 040 þús. kr. Tannlæknadeild hækkar um 6 796 þús. kr. af
völdum verðlags og launa að öðru leyti en því, að framlag til rannsókna
hækkar um 426 þús. kr. Lyfjafræði lyfsala. Gert er ráð fyrir ráðningu lektors,
1 036 þús. kr., en eðlilegar verðlags- og launahækkanir nenia 1 293 þús. kr.,
samtals 2 329 þús. kr. Lagadeild hækkar um 4 584 þús. kr., þar af- ráðning
lektors í stjórnarfarsrétti 1 036 þús. kr., útgáfukostnaður (Studia juridica) 200
þús. kr„ en að öðru leyti er um að ræða eðlilegar launa- og verðlagshækkanir. Viðskiptadeild. Eðlilegar hækkanir nema 4 723 þús. kr. Heimspekideild
hækkar um samtals 18 228 þús. kr. Nýráðningar nema 2 552 þús. kr., þ. e.
lektor í uppeldisfræðum frá 1. júlí 1975, lektor í bókasafnsfræðum, lektor í
frönsku frá 1. júlí 1975, sendikennari í dönsku og sendikennari í ensku. Kostnaður við útgáfustarfsemi deildarinnar hækkar um 1 300 þús. kr. og verður
3 800 þús. kr„ sem skiptist þannig, að í 800 þús. kr. koma á málfræðiskor og
1 000 þús. kr. á bókmenntaskor og sagnfræðiskor hvora um sig. Launa- og
verðlagshækkanir nema 14 376 þús. kr. Verkfræði- og raunvísindadeild. Hækkun nemur samtals 46 539 þús. kr„ þar af l'lutningur af læknadeild, eins og
fyrr greinir, 2 019 þús. kr. og nýráðningar 4 728 þús. kr., þ. e. prófessor í stað
dósents og dósent í stað lektors í efnafræðiskor, tveir dósentar (í vélaverkfræði og fjarskiptagreinum) í verkfræðiskor og prófessor í stað dósents og
gistilektor í líffræðiskor. Þá er tekin inn íjárveiting til kennslu í haffræði,
1 297 þús. kr„ en launa- og verðlagshækkanir að meðtalinni aukningu stundakennslu nema 38 495 þús. kr. Bókasafn. Kostnaður eykst um 5 143 þús. kr.,
þar af ráðning aðstoðarmanns 317 þús. kr„ framlag til bókakaupa 1 000 þús.
kr. og launa- og verðlagshækkanir 3 826 þús. kr. íþróttakennsla. Eðlilegar
hækkanir nema 1 446 þús. kr. og á rekstri fasteigna 15 381 þús. kr., en þar er
meðtalin nokkur aukning á leiguhúsnæði. Sameiginleg útgjöld hækka um
22 073 þús. kr., þar af yfirvinna fastra kennara skv. kjarasamningum, sem er
nýr liður, 6 000 þús. kr„ rannsóknaleyfi fastra kennara skv. kjarasamningum,
sem einnig er nýr liður, 5 682 þús. kr„ aukin skýrsluvélaþjónusta 4 239 þús.
kr„ prófkostnaður 1 807 þús. kr. og ýmis sameiginleg útgjöld 4 345 þús. kr.
Þjóðfélagsfræðikennsla. Kostnaður eykst um 2 434 þús. kr. vegna eðlilegra
launa- og verðlagshækkana. Mannfræðistofnun háskólans. Hér er um nýjan
lið að ræða í samræmi við reglugerð setta af menntamálaráðuneytinu, og er
kostnaður áætlaður 2 084 þús. kr. Loks hækkar ríkissjóðsframlag til byggingaframkvæmda og tækjakaupa um 12 000 þús. kr. og verður samtals 65 000
þús. kr. Þessu til viðbótar er áætlað, að framlag Happdrættis H.í. verði 103 280
þús. kr. og innstæða frá 1974 2 720 þús. kr„ þannig að til ráðstöfunar verða
samkvæmt þvi 171 000 þús. kr. Ráðstöfun þessa fjár er áætluð sem hér segir
í þús. kr.:
Hús til verkfræði- og raunvísindakennslu .........................................
Framkvæmdir á Landspítalalóð ....................... ...................................
Skipulagning og áætlanagerð ...................................................................
Ýmis húsgögn og búnaður ...................................................................
Viðhald húsa, lóða og búnaðar ...........................................................
Húsnæði vegna nýrra námsbrauta og fjölgunar kennara ................
Tækjakaup ................................................................................................

90 000
25 000
4 000
1500
17 000
3 500
30 000
171 000
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Tilraunastöð háskólans á Keldum. Framlag hækkar um 9 055 þús. kr„ og stafar
sú hækkun af launa- og verðlagshækkunum að öðru leyti en því, að gert er
ráð fyrir ráðningu dýralæknis, 955 þús. kr. Eigin tekjur stöðvarinnar hækka
um, 7 912 þús. kr.
Kaunvísindastofnun háskólans. Kostnaður eykst um 22 784 þús. kr„ þar af
ráðning tveggja aðstoðarmanna í rannsóknastofu í efnafræði 1446 þús. kr.,
kostnaður við tækjakaup eykst uni 1 378 þús. kr. og afgangur hækkunarinnar,
19 960 þús. kr., eru launa- og verðlagshækkanir.
Stofnun Árna Magnússonar. Hækkun nemur í heild 8 495 þús. kr., þar af vegna
dansks styrkþega 800 þús. kr., gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 2 100
þús. kr. vegna útgáfukostnaðar o. fl„ en að öðru leyti er um að ræða Iaunaog verðlagshækkanir, 5 595 þús. kr.
Rannsóknaráð ríkisins. Á liðnum kemur fram lækkun um 6 022 þús. kr. vegna
þess, að landgrunnsrannsóknum er lokið, en 10 000 þús. kr. voru veittar í
fjárlögum 1974 til að ljúka því verkefni. Að öðru leyti eykst kostnaður um
3 978 þús. kr. af eðlilegum orsökum.
Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna. Framlag hækkar um 18 786
þús. kr., þar af happdrættisgjald 6 320 þús. kr. og ríkisframlag 12 466 þús. kr.
Happdrættisgjaldið neinur í heild 21 820 þús. kr., sem er 2 000 þús. kr. um,fram endurgreiðslu lána. Ríkissjóðsframlagið nemur 28 000 þús. kr., þannig
að 30 000 þús. kr. verða til framkvæmda. Þar af er áætlaður kostnaður við
að ljúka stækkun Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins 26 800 þús. kr., og
til annarra framkvæmda á Keldnaholti 3 200 þús. kr.
Menntaskólinn á Laugarvatni. Kostnaður eykst um 4 550 þús. kr„ sem eru
eingöngu eðlilegar launa- og verðlagshækkanir. Byggingarframlag er óbreytt
frá fárlögum 1974, 11 000 þús. kr„ sem ætlað er til áframhalds byggingar
kennaraíbúða.
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Menntaskólinn við Hamrahlíð. Framlag eykst um 15 416 þús. kr. Auk launaog verðlagshækkana stafar hækkunin af mikilli fjölgun nemenda í öldungadeild, og þar af leiðandi auknu kennslumagni þar, og gert er ráð fyrir ráðningu ritara við þá deild, 713 þús. kr.
Menntaskólinn við Tjörnina. Hækkun nemur 16 758 þús. kr„ þar af ráðning
ritara og tækjavarðar 859 þús. kr. Aðrar hækkanir á rekstrarliðum eru 19 899
þús. kr„ en byggingarframlag lækkar um 4 000 þús. kr. og verður 11000 þús.
kr. Er nú hætt við að reisa nýja byggingu fyrir skólann, heldur mun hann
fá húsnæði Vogaskóla til afnota. Er byggingarfjárveitingin ætluð til breytinga
á Vogaskóla, en þangað mun starfsemin flytjast smám saman á næstu árum.
Menntaskólinn á ísafirði. Framlag hækkar um 19 488 þús. kr„ þar af rekstrarfjárveiting um 5 488 þús. kr. og byggingarframlag um 14 000 þús. kr. Verður
byggingarframlag þannig 62 000 þús. kr„ sem ráðstafað verður til að ljúka
við heimavista- og mötuneytisbyggingu og hefja byggingu kennslustofa.
Menntaskólinn í Kópavogi. Hækkunin, 13 793 þús. kr„ er annars vegar vegna
rekstrar, 9 793 þús. kr„ en við bætist einn árgangur nemenda, og hins vegar
byggingarframlag 4 000 þús. kr„ sem verður í heild 6 000 þús. kr. Er það til
kaupa á tveimur flytjanlegum kennslustofum.
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti. Þetta er nýr liður í fjárlögum og kostnaður
áætlaður 12 943 þús. kr. Gert er ráð fyrir, að skólinn taki til starfa haustið
1975.
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316 Flensborgarskóli, framhaldsdeild. Þessi liður er einnig nýr í fjárlögum, en
kostnaður var áður færður á liðinn „menntaskólar almennt“. Kostnaður er
áætlaður 12 290 þús. kr., og er um að ræða f jóra árganga nemenda.
321 Kennaraháskóli íslands. Framlag lækkar uni 3 128 þús. kr., sem skýrist þannig, að byggingarframlag, sem var 28 600 þús. kr. í fjárlögum 1974, fellur niður,
þannig að rekstrarkostnaður hækkar um 25 472 þús. kr. Tilfærsla kennaranámskeiða af aðalskrifstofu menntamálaráðuneytisins nam 10 816 þús. kr. og
hækkun á þeim lið 5 174 þús. kr. Framlag til tækjakaupa hækkar um 1 600
þús. kr., og afgangur hækkunarinnar, 7 882 þús. kr., er vegna verðlags- og
launahækkana.
322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans. Liðurinn hækkar um 4 334 þús.
kr. Gert er ráð fyrir ráðningu umsjónarmanns, ritara og bókavarðar, 1 815
þús. kr., stofnkostnaðarframlag eykst um 300 þús. kr. og rekstrarkostnaður
að öðru leyti um 2 219 þús. kr. Stofnkostnaðarframlagið verður 7 600 þús. kr.,
þar af til kaupa á flytjanlegmn kennslustofum 6 000 þús. kr. og á tækjum
1 600 þús. kr.
501 Tækniskóli íslands. Framlag hækkar um 43 580 þús. kr., þar af rekstur 28 580
þús. kr. og stofnkostnaður 15 000 þús. kr. Auk launa- og verðlagshækkana
stafar kostnaðaraukningin af þvi, að skólinn mun flytjast í leiguhúsnæði við
Höfðabakka um næstu áramót, og nemur hækkun leigukostnaðar 10 400 þús.
kr. Stofnkostnaðarframlag verður samtals 18 000 þús. kr. vegna búnaðar og
innréttingakostnaðar.
507 Stýrimannaskólinn. Kostnaður eykst um 12 787 þús. kr. Eðlilegar launa- og
verðlagshækkanir nema 5 787 þús. kr., og stofnkostnaðarframlag eykst um
7 000 þús. kr. vegna greiðslu á radartæki vegna kennslu.
571 Sjómannaskólahúsið. Framlag lækkar um 16 962 þús. kr., sem kemur þannig
fram, að rekstrarkostnaður eykst um 6 638 þús. kr., en byggingarframlag lækkar um 23 600 þús. og verður 3 000 þús. kr. Er ákveðið að stöðva um sinn framkvæmdir við tækjahús skólans, meðan ákvarðanir um framtiðarskipun mála
eru að mótast. Fjárveitingin í fjárlögum 1974 verður að hluta notuð til að
standa undir framkvæmdum við flutning tækniskólans í nýtt húsnæði. Þess
má geta, að húsrými sjómannaskólans hefur aukizt við flutning veðurstofunnar og mun enn aukast, þegar tækniskólinn hefur fengið nýtt húsnæði.
581 Verzlunarskólar. Framlög hækka um 15 913 þús. kr., þar af til Verzlunarskóla
Islands 13 585 þús. kr„ Samvinnuskólans 2 054 þús. kr. og Bréfaskóla SÍS og
ASl 274 þús. kr. Er hér um að ræða 40% hækkun til hvers skóla.
608 Héraðsskólar, almennt. Liðurinn hækkar um 31 148 þús. kr., þar af viðhald
5 648 þús. kr. og byggingarframlög 25 500 þús. kr. Samtals nema byggingarframlög 97 000 þús. kr„ sem skiptast þannig i þús. kr.:
Reykholt ...................................................................
Núpur ........................................................................
Reykjanes .................................................................
Reykir ......................................................................
Eiðar ..........................................................................
Skógar ......................................................................

20 000
3 000
30 000
30 000
10 000
4 000
97 000

í Reykholti er um að ræða endurbyggingu eldri húsa, og er gert ráð fyrir,
að það verk taki tvö ár. Á Núpi verða framkvæmdir við lóðarlögun. Á Reykjanesi verður lokið við byggingu kennsluhúss. Á Reykjum verður haldið áfrain
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byggingu kennsluhúss, og er miðað við, að þeirri byggingu verði lokið árið
1976. Á Eiðum verða byggðar íbúðir fyrir kennara og annað starfsfóik fyrir
7 000 þús. kr. og gerðar endurbætur á mötuneyti o. fl. fyrir 3 000 þús. kr. Á
Skógum verður byggður skólastjórabústaður.
Héraðsskólinn að Laugum. Hér er um að ræða nýjan fjárlagalið, sem áður var
undir almenna skólakerfinu. Hefur verið gert samkomulag um, að ríkið yfirtaki skólann að fullu. Kostnaður er áætlaður 11 603 þús. kr.
Grunnskólar, rekstur. Hér kemur fram 703 161 þús. kr. hækkun. Grunnskólalögin hafa í för með sér 130 926 þús. kr. hækkun og koma hér til rýmri ákvæði
um endurgreiðslur úr ríkissjóði á launakostnaði vegna kennslu í grunnskólum.
Launaliðir hækka að öðru leyti um samtals 538 853 þús. kr., eða 35,4%, bæði
af völdum nýrra kjarasamninga, verðlagsuppbóta og magnaukningar. Loks
hækka önnur rekstrargjöld um 33 382 þús. kr„ eða 61,6%, sem er nálægt verðlagshækkun.
|
Grunnskólar, almennt. Hér kemur fram 44 598 þús. kr. hækkun. Á lið 717 hér
á undan eru færðir liðír, sem námu samtals 88 889 þús. kr. í fjárlögum 1974,
og er tekið tillit tii þess í samanburðinum þar, og niður falla liðir að fjárhæð
36 660 þús. kr. í fjárlögum 1974. Aðrir liðir hækka því um samtais 170 147
þús. kr. Þeir liðir, sem færðir eru yfir á næsta lið hér á undan eru: varzla í
heimavist 22 152 þús. kr., ráðskonur og aðstoðarstúlkur 32 997 þús. kr., ný
námsskrárákvæði 2 410 þús. kr. og kennsla barna frá Vestmannaeyjum 31 330
þús. kr„ en niður fellur greiðsla skv. 19. gr. laga nr. 49/1967 31 660 þús. kr.
og iiðurinn brunavarnir 5 000 þús. kr. Hækkunarliðirnir eru eftirfarandi: viðhaid 77 037 þús. kr„ aksturskostnaður skóiabarna 53 220 þús. kr„ greiðslur
vegna forfaliakennslu 19 256 þús. kr., iaun kennara við stofnanir afbrigðilegra
barna 9 899 þús. kr„ stjórnskípaðir prófdómarar 5 944 þús. kr„ laun kennara,
sem oriof fá, 2 419 þús. kr. og yfirvinnuþóknun skólastjóra 2 372 þús. kr.
Framlög til byggingar grunnskóla o. fl. Þessi framlög hækka um 141 594 þús.
kr. og nema í heild 800 000 þús. kr.
Dagheimili fyrir fjölfötluð börn. Hækkun á þessum lið nemur 16 627 þús. kr„
en kennsla þessi, sem fram hefur farið á tveimur stöðum, Bjarkarhlíð í Reykjavík og Reykjadalsskóla í Mosiellssveit, verður nú sameinuð í Kjarvalshúsi á
Seltjarnarnesi.
Dagvistunarheimili. Framlag hækkar um 22 298 þús. kr„ þar af vegna rekstrar
12 298 þús. kr. og vegna byggingarframkvæmda 10 000 þús. kr. Verður byggingarframlagið samtals 50 000 þús. kr.
Lánasjóður íslenzkra námsmanna. Tillögur frá sjóðsstjórninni bárust ekki í
tæka tíð, og er hér byggt á bráðabirgðatillögum menntamálaráðuneytisins.
Samkvæmt þeim hækkar ríkissjóðsíramlag um 119 400 þús. kr„ og verður
með þvi orðið 606 000 þús. kr. Til samanburðar má geta þess, að heildarkostnaður við rekstur Háskóla Islands er áætlaður 494 679 þús. kr. á árinu 1975.
Náms- og fræðimenn, framlög. Hækkun á þessum lið nemur 3 452 þús. kr„
sem skiptist þannig á einstök viðfangsefni: Islenzk—ensk orðabók, sem
samin verður í samvinnu Lundúnaháskóla og Háskóla íslands, nýr liður,
1 500 þús. kr„ styrkur til erlendra námsmanna í islenzkum skólum 800 þús.
kr„ Félagsstofnun stúdenta 650 þús. kr„ framhaldsnám iðnaðarmanna erlendis
300 þús. kr„ Menntastofnun Bandaríkjanna á íslandi 100 þús. kr„ styrkur til
útgáfustarfa 60 þús. kr„ styrkur til námsdvalar grænlenzks stúdents 21 þús.
kr. og styrkur til Islendings til að læra tungu Grænlendinga 21 þús. kr.
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882 Styrkur til myndlistarskóla hækkar um 320 þús. kr„ þar af skólinn i Reykjavik 250 þús. kr. og skólarnir i Neskaupstað og Vestmannaeyjum um 35 þús.
kr. hvor.
884 Til jöfnunar á námskostnaði. Framlag hækkar um 25 000 þús. kr. og verður
í heild 100 000 þús. kr.
901 Landsbókasafn. Kostnaður eykst um 9 085 þús. kr. Gert er ráð fyrir ráðningu
bókavarðar 723 þús. kr., framlag til bókakaupa hækkar um 800 þús. kr. og
afgangur hækkunarinnar, 7 562 þús. kr., stafar af eðlilegum launa- og verðlagshækkunum.
902 Þjóðminjasafn. Á þessum lið verður 11 457 þús. kr. hækkun, þar af 914 þús.
kr. vegna styrkþega við örnefnastofnun, 700 þús. kr. vegna styrks til byggðasafna o. fl., 4111 þús. kr. vegna viðhalds, og verðlags- og launahækkanir
nema 5 732 þús. kr. Hækkun viðhaldsliðarins er einkum. vegna endurbygginga
i safnhúsinu, sem staðið hefur yfir undanfarin ár, en gert er ráð fyrir, að
þeim viðgerðum ljúki árið 1976.
903 Þjóðskjalasafn. Hækkunin, 5 423 þús. kr., er vegna ráðningar skjalavarðar 955
þús. kr., innréttingar á geymsluhúsnæði 690 þús. kr., en að öðru leyti er um
að ræða launa- og verðlagshækkanir, samtals 3 778 þús. kr.
931 Náttúruverndarráð. Framlag hækkar um 11298 þús. kr., en hér er um að
ræða starfsemi við þjóðgarðana í Skaftafelli og Jökulsárgljúfri, og eftirlit með
friðlýstum svæðum víða um land auk starfsemi ráðsins sjálfs.
973 Þjóðleikhús. Framlag hækkar um 49 889 þús. kr., sem stafar að verulegu leyti
af áhrifum nýrra kjarasamninga og verðlagshækkunum, en auk þess hækkar
viðhaldsliður um 8 820 þús. kr., þar sem ráðgert er að hefja gagngerar endurbætur á húsinu eftir sérstakri áætlun.
975 Vísindasjóður. Framlag til visindasjóðs hækkar um 1 000 þús. kr. og verður
3 000 þús. kr.
981 Almenningsbókasöfn. Liðurinn hækkar um 890 þús. kr., sem kemur þannig
fram, að framlög til bæjar- og héraðsbókasafna hækka um 900 þús. kr., til
sveitabókasafna og lestrarfélaga um 200 þús. kr„ til rithöfundasjóðs Islands
90 þús. kr„ en framlag til skráningarmiðstöðvar bókasafna, 300 þús. kr. i
fjárlögum 1974, fellur niður. Það verkefni hefur verið falið Landsbókasafninu.
982 Listir, framlög. Heildarhækkun á liðum nemur 24 311 þús. kr. Eftirtaldir liðir
hækka sem hér segir: Tónlistarskólinn í Reykjavik 2800 þús. kr„ aðrir tónlistarskólar 16 740 þús. kr„ Barnamúsikskólinn i Reykjavík 863 þús. kr„ heiðurslaun listamanna 1 000 þús. kr„ starfslaun listamanna 800 þús. kr. og listamannalaun 3 000 þús. kr. Niður falla framlög til Tónskóla Sigursveins D.
Kristinssonar vegna stofnkostnaðar 460 þús. kr. og til tónlistarfélaganna í
Mosfellssveit, Árnessýslu og Hafnarfirði vegna endurbóta á húsnæði, samtals
432 þús. kr.
984 Norræn samvinna. Framlög hækka um 2 268 þús. kr„ þar af til samstarfs á
sviði menningarmála skv. samnorrænni fjárhagsáætlun 2 013 þús. kr„ til norræns samstarfs 215 þús. kr„ til norrænu tölfræðistofnunarinnar 30 þús. kr.
og styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlöndum 10 þús. kr.
986 íþróttasjóður. Framlag hækkar um 20 600 þús. kr. og verður 64 600 þús. kr.
Þar af er styrkur til íþróttakennslu og námskeiða o. fl. 7 000 þús. kr. og til
framkvæmda 57 600 þús. kr. Skipting framkvæmdaframlagsins er þannig, að
16 600 þús. kr. er þriðja greiðsla af fjórum til greiðslu eftirstöðva, 20 000 þús.
kr. til mannvirkja skv. fjárlögum 1973, 18 000 þús. kr. til mannvirkja skv.
fjárlögum 1974 og 3 000 þús. kr. til undirbúnings nýrra framkvæmda,
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987 Endurbætur á ViSeyjarstofu. Hækkun á þessum lið er 1 000 þús. kr. og verSur í heild 3 000 þús. kr.
988 ÆskulýSsmál. Kostnaður eykst um 400 þús. kr. vegna ÆskulýðsráSs ríkisins,
en aðrir liðir eru óbreyttir.
989 Ýmis íþróttamál. Liðurinn hækkar um 566 þús. kr., framlag til ÍSÍ hækkar um
678 þús. kr„ en framlag til ferðakennslu í íþróttum lækkar um 12 þús. kr„ og niður
fellur framlag til Frjálsíþróttasambands Islands vegna Evrópumeistaramóts
100 þús. kr.
999 Ýmislegt. Liðurinn hækkar um 782 þús. kr„ þar af hreindýraeftirlit 572 þús.
kr„ Lögberg-Heimskringla 188 þús. kr„ til umbóta við Geysi í Haukadal 72
þús. kr„ inn er tekinn nýr liður, vegna heimsóknar danskra kennara 1974,
200 þús. kr„ og niður fellur framlag til norræns laganemamóts á íslandi 250
þús. kr.
03 UtanríkisráðuneytiS.
101 Aðalskrifstofa. Hækkun á þessum lið nemur 31 241 þús. kr. og stafar af verðlags- og launahækkunum að öðru leyti en því, að gert er ráð fyrir ráðningu
dyravarðar 581 þús. kr. Þess skal getið, að áhrif gengisfellingarinnar vega
þungt á þessum lið.
201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli. Kostnaður hækkar um 28 826 þús. kr.
Nýráðningar nema 5 244 þús. kr„ þ. e. tveir tollverðir og sex lögregluþjónar,
en kostnaður af fjórum og hálfri lögregluþjónsstöðu er greiddur af varnarliðinu (gæzla í hliðum) og kemur fram i auknum tekjum embættisins. Að öðru
leyti er um eðlilegar launa- og verðlagshækkanir að ræða.
301—312 Sendiráðin. Heildarhækkun kostnaðar við sendiráðin nemur 84 740 þús.
kr. Launakostnaður hækkar um 55 482 þús. kr„ þar af vegna grunnkaupshækkana 7 761 þús. kr„ gengisbreytinga 23 422 þús. kr„ verðlagshækkana í
viðkomandi löndum 9 142 þús. kr„ nýráðninga 4 871 þús. kr„ kauphækkana
erlends starfsfólks 3 623 þús. kr„ húsnæðiskostnaður ísl. starfsfólks 2 950 þús.
kr„ og loks hækka launatengd gjöld o. þ. u. 1. um 3 713 þús. kr. Nýráðningar
eru sendiráðsritari í London, fluttur af aðalskrifstofu, sendiráðsritari í Genf,
ritari í hálft starf í París og bilstjóri i Stokkhólmi. Rekstrarkostnaður sendiráðanna hækkar að öðru leyti um 16 258 þús. kr„ fyrst og fremst af völdum
gengislækkunar isl. krónu og verðlagshækkana í viðkomandi londum. Loks er
tekin inn sérstök fjárveiting til viðgerða og viðbyggingar sendiráðsins í Bonn,
13 000 þús. kr.
401 Alþjóðastofnanir. Framlög hækka um samtals 56 329 þús. kr. Þar munar mest
um framlag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar, IDA, 42 733 þús. kr. samkvæmt
samþykkt um hækkun á kvóta Islands, sem greiðist á árunum 1974—1976,
en af framangreindri hækkun eru 21 375 þús. kr. vegna ársins 1974. Þá hækkar
framlag til Þróunaraðstoðar S.Þ. um 3 648 þús. kr„ til NATO um 3 036 þús.
kr„ til gæzluliðs S.Þ. fyrir botni Miðjarðarhafs, nýr liður 1 687 þús. kr„ og
nettóhækkun á öðrum liðum nemur 5 225 þús. kr.

04 Landbúnaðarráðuneytið.
171 Jarðeignir ríkisins. Framlag rikissjóðs hækkar um 5 295 þús. kr. og verður
samtals 17 295 þús. kr. Þar af verður varið 11100 þús. kr. til nýbygginga,
greiðslur vegna ábúendaskipta nema 4 265 þús. kr„ ýmsar greiðslur (fjallskil
o. fl.) nema 1 330 þús. kr. og lánagreiðslur 600 þús. kr.
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172 Jarðeignasjóður ríkisins. Framlag hækkar um 3 000 þús. kr. og verður 9 000
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þús. kr.
Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Kostnaður eykst um 50 899 þús. kr., þar
af 16 000 þús. kr. vegna landgræðsluáætlunar. önnur hækkun er því 34 899
þús. kr„ sem skiptist þannig, að 12 811 þús. kr. eru vegna tilraunastöðvanna,
581 þús. kr. vegna ráðningar símastúlku og afgangurinn, 21 507 þús. kr., er
afleiðing launa- og verðlagshækkana.
Skógrækt rikisins. Hækkunin, 43 846 þús. kr., stafar annars vegar af framlagi í samræmi við landgræðsluáætlun 33 000 þús. kr., en afgangurinn, 10 846
þús. kr., af eðlilegum Iauna- og verðlagshækkunum.
Landgræðsla. Framlag hækkar um 147 879 þús. kr., annars vegar vegna landgræðsluáætlunar 141 000 þús. kr., og hins vegar vegna launa- og verðlagshækkana 6 879 þús. kr
Landnám ríkisins. Kostnaður ríkissjóðs vegna landnámsins hækkar um 17 442
þús. kr„ þar af hækkar framlag til grænfóðursverksmiðja um 14 900 þús. kr„
en afgangurinn 2 542 þús. kr„ orsakast af launa- og verðlagshækkunum.
Gmbætti yfirdýralæknis. Hækkun á þessum lið er 13 690 þús. kr„ þar af 3 000
þús. kr. til byggingar dýralæknisbústaða og 10 690 vegna launa- og verðlagshækkana.
Landgræðslusjóður. Framlag hækkar um 10 367 þús. kr. og verður 15 500 þús.
kr. Hér er um að ræða tekjur af seldum vindlingum, sem einnig kemur fram
í tekjuhlið þessa frumvarps, en í meðförum þingsins í fyrra var heimilað að
hækka þetta gjald úr 30 aururn í 1 kr. af hverjum seldjum vindlingapakka.
Landbúnaður, framlög. Þessi framlög hækka í heild um 465 753 þús. kr„ sem
kemur þannig fram á einstökum liðum: útflutningsuppbætur 316 000 þús. kr„
en komið hefur í ljós, að þessi liður er injög vanáætlaður í fjárlögum 1974,
framlag til Stofnlánadeildar landbúnaðarins 81 000 þús. kr„ jarðræktarframlög 48 728 þús. kr„ framræsla 14 000 þús. kr„ búfjárrækt 12 050 þús. kr„
en lækkun verður á liðunum fyrirhleðslur 900 þús. kr. og landþurrkun 125
þús. kr„ og liðurinn aðstoð við bændur, sem var 5 000 þús. kr. ,í fjárlögum
1974, fellur niður.
Ýmis starfsemi á sviði landbúnaðarmála. Á þessum lið verður 20 850 þús. kr.
hækkun, þar af 10 000 þús. kr. vegna landgræðsluáætlunar, sem í heild verður 200 000 þús. kr. að meðtöldum framlögum til Rannsóknastofnuhar landbúnaðarins, skógræktar og landgræðslu, eins og að framan er getið. Framlag
til einangrunarstöðvar holdanauta í Hrísey hækkar um 12 000 þús. kr. og
verður 20 000 þús. kr„ en niður falla liðirnir til endurbóta á ibúðarhúsi á
Skriðuklaustri (flyzt á rannsóknastofnun landbúnaðarins) 1 000 þús. kr. og
framlag til stóðhestastöðvar 150 þús. kr. í fjárlögum 1974.
Bændaskólinn á Hvanneyri. Kostnaður hækkar um 19 341 þús. kr. Eðlilegar
launa- og verðlagshækkanir nema 8 876 þús. kr„ viðhaldsliður hækkar um
2 265 þús. kr. og byggingarframlag um 8 200 þús. kr. og verður 29 500 þús.
kr. Verður því annars vegar varið til að Ijúka við mötuneyti og eldhús 21 000
þús. kr. og hins vegar til að byggja skólastjórabústað 8 500 þús. kr.
Bændaskóli í Odda. Framlag hækkar um 4 300 þús. kr. og verður 5 000
þús. kr.
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05 Sjávarútvegsráðuneytið.
Aðalskrifstofa. Kostnaður eykst um 7 475 þús. kr. Starfsmannafjölgun, þ. e.
fulltrúi og skrifstofustúlka, nemur 1 485 þús. kr., en hér er um að ræða starfsfólk, sem þegar er í starfi, en hefur ekki verið á fjárlögum fyrr. Aðrar hækkanir, 5 990 þús. kr., stafa af launa- og verðlagshækkunum.
Fiskifélag fslands. Þessi liður hækkar um 13 324 þús. kr., þar af eðlilegar
launa- og verðlagshækkanir 12 410 þús. kr„ en gert er ráð fyrir ráðningu sérfræðings í fiskeldi í sjó, 914 þús. kr.
Hafrannsóknastofnun. Framlag hækkar um 102 512 þús. kr„ þar af rekstur
rannsóknaskipanna 67 452 þús. kr„ annars vegar vegna nýrra kjarasamninga
og hins vegar vegna hækkunar á olíuverði og annarra verðlagshækkana. Gert er
ráð fyrir ráðningu rekstrarstjóra skipanna og fiskifræðings, 1 991 þús. kr„ en
launa- og verðlagshækkanir á stofnuninni sjálfri nema 33 069 þús. kr.
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. Kostnaður hækkar um 13 487 þús. kr„ sem
stafar af eðlilegum launa- og verðlagshækkunum að öðru leyti en því, að starf
verkfræðings, 955 þús. kr„ er flutt af liðnum „ýmislegt á sviði sjávarútvegs".
Aflatryggingasjóður. Framlag rikissjóðs á móti útflutningsgjaldi hækkar um
48 227 þús. kr„ og með því verða heildartekjur sjóðsins 898 990 þús. kr.
Ýmislegt á sviði sjávarútvegs. Þessi framlög hækka um samtals 124 702 þús. kr„
sem kemur þannig fram á einstökum liðum: Mótframlag til fiskveiðisjóðs
102 000 þús. kr„ aukaframlag vegna rekstrarhalla togara 1973 20 000 þús. kr„
veiðieftirlit 3 125 þús. kr„ sjóvinnunámskeið og skólabátar 816 þús. kr. og
eftirlit með hvalvinnslustöðvum 25 þús. kr. Á móti fellur niður framlag vegna
tækniaðstoðar til umbóta á hollustuháttum í fiskiðnaði, sem var 1 264 þús. kr.
í fjárlögum 1974.

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.
101 Aðalskrifstofa. Kostnaður hækkar um 6 321 þús. kr. Inn er tekin fjárveiting
vegna ritara, sem raunar hefur verið í starfi um nokkurt skeið, 556 þús. kr„ en
að öðru leyti er um að ræða eðlilegar launa- og verðlagshækkanir.
204 Borgarfógetaembætti. Hækkun nemur 8 911 þús. kr„ þar af ráðning ritara og
skrifstofumanns 1 028 þús. kr„ en að öðru leyti stafar hækkunin af launaog verðlagshækkunum.
205 Sakadómaraembætti. Kostnaðaraukning er 30 025 þús. kr. að mestu vegna verðlags og launa, en 1 506 þús. kr. stafa af ráðningu tveggja rannsóknarlögreglumanna.
206 Lögreglustjórinn í Reykjavík. Heildaraukning kostnaðar er 152 775 þús. kr.
Lögreglumönnum i Reykjavik hefur ekki verið fjölgað um nokkurt skeið, og
er nú gert ráð fyrir, að 18 lögreglumönnum verði bætt við. Er kostnaður við
það áætlaður 13 500 þús. kr. Þá er gert ráð fyrir fjölgun á starfsliði skrifstofu
lögreglustjóra um afgreiðslustjóra og ritara, samtals 1 124 þús. kr. Launa- og
verðlagshækkanir hjá þessu embætti nema 138 151 þús. kr.
212—237 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta. Kostnaður við embættin hækkar
um samtals 129 414 þús. kr. eða 31,1%, og skiptist sú hækkun á laun 91704
þús. kr. (28,2%), önnur rekstrargjöld 37 943 þús. kr. (57,1%), viðhald 4 626
þús. kr. (85,9%), en gjaldfærður stofnkostnaður lækkar um 4 959 þús. kr.
(25.9%). Þá lækka eigin tekjur um 100 þús. kr. Að þvi er launahækkanir
varðar stafar hluti hækkunarinnar, eða samtals 5 882 þús. kr„ af starfsliðsaukningu, þ. e. lögregluþjónn í Borgarnesi, ritari í hálft starf í Bolungarvík,

166

251

252

254
255

271

272
399
952
981

999

Þingskjal 1
fulltrúi á Blönduósi, lögregluþjónn á Siglufirði, en á móti falla niður stöður
tvcggja tollþjóna þar, fulltrúi á Dalvík, lögreglumaður á Akureyri, lögregluþjónn á Húsavík, lögregluþjónn á Seyðisfirði og ritari á Seltjarnarnesi. I
nokkrum tilvikum hefur þessum stöðum verið gegnt án sérstakra fjárveitinga
á fjárlögum. Aðrar orsakir hækkunarinnar eru nýir kjarasamningar og verðlagsuppbætur. Hækkun annarra rekstrargjalda er innan marka verðlagshækkana. Hækkun viðhalds umfram verðlagshækkanir, stafar einkum af viðgerðum
húsnæðis í Vestmannaeyjum, sem hækkar um 1 913 þús. kr. Lækkun gjaldfærðs
stofnkostnaðar stafar einkum af því, að framkvæmdum er lokið i Keflavík og
Höfn i Hornafirði og minnka verulega á Akranesi. Hins vegar er tekin inn
sérstök fjárveiting til húsakaupa á Húsavík.
Landhelgisgæzla. Á þessum lið verður 227 045 þús. kr. hækkun. Megjnorsökin
er fólgin í nýjum kjarasamningum og rekstrarkostnaðarhækkun skipa og flugvéla, einkum hækkun olíuverðs. Að öðru leyti kemur til rekstur nýs varðskips í stað leiguskips, og er nettóhækkun af þeim sökum 52 977 þús. kr. Þá
fellur niður framlag til kaupa á varðskipi, sem var 30 000 þús. kr. i fjárlögum 1974.
Bifreiðaeftirlit. Liðurinn hækkar um 20 416 þús. kr„ þar af ráðning eins skoðunarmanns 663 þús. kr„ gjaldfærður stofnkostnaður 2 300 þús. kr. vegna tækjakaupa, og afgangurinn, 17 453 þús. kr„ vegna launa og verðlagshækkana. Á
þennan lið er nú færður kostnaður við meiraprófsnámskeið, en tekjur jafnháar færðar til mótvægis.
Sjómælingar og sjókortagerð. Hækkunin 5 765 þús. kr„ stafar af eðlilegum
launa- og verðlagshækkunum að öðru leyti en því, að gert er ráð fyrir ráðningu kortagerðarmanns 753 þús. kr.
Umferðarráð. Kostnaðaraukning nemur 2 313 þús. kr„ þar af ráðning upplýsingafulltrúa 843 þús. kr„ en að öðru leyti er um að ræða launa- og verðlagshækkanir.
07 Félagsmálaráðuneytið.
Húsnæðismálastofnun ríkisins. Framlag hækkar um 786 577 þús. kr„ þar af
launaskattur 767 000 þús. kr„ en hluti byggingarsjóðs rikisins var tvöfaldaður
á árinu, byggingarsjóðsgjöld af tekju- og eignarskatti og aðflutningsgjöldum
19 230 þús. kr. og rekstrarkostnaður 347 þús. kr. Heildarframlag rikissjóðs er
þá orðið 1 469 010 þús. kr.
Byggingasjóður verkamanna. Hækkun nemur 50 000 þús. kr. og verður 150 000
þús. kr.
Sveitarfélög, framlög. Liðurinn hækkar um 2 500 þús. kr. vegna kostnaðar við
heimilishjálp, en aðrir liðir eru óbreyttir frá fjárlögum 1974.
Endurhæfingarráð. Kostnaður eykst um 1 209 þús. kr„ þar af 317 þús. kr.
vegna ráðningar ritara i hálft starf og 892 þús. kr. vegna launa- og verðlagshækkana.
Vinnumál. Framlag hækkar um 2 656 þús. kr„ þar af vegna hagræðingarstarfsemi samtaka vinnumarkaðarins 1 100 þús. kr„ félagsdóms 330 þús. kr„ jafnlaunaráðs 134 þús. kr„ sáttanefnda í vinnudeilum 92 þús. kr„ og tekinn er upp
nýr liður, ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota skv. nýjum lögum, 1 000
þús. kr.
Ýmis framlög. Þessi framlög hækka um 6 583 þús. kr„ sem kemur þannig
fram: Meðlög skv. lögum hækka um 5 500 þús. kr„ Slysavarnarfélag Islands
1 433 þús. kr. (tilkynningarskylda 755 þús. kr„ og áætlaður hluti af vindlinga-
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gjaldi hækkar um 678 þús. kr.), Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 100 þús. kr.,
en framlag til neytendasamtakanna lækkar um 200 þús. kr., og út fellur liðurinn orlofsheimili húsmæðra i Gullbringu- og Kjósarsýslu og Keflavík, sem
var 250 þús. kr. í fjárlögum 1974.
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.
271 Tryggingastofnun ríkisins. Framlög til almannatrygginganna undir þessum
lið renna til lifeyristrygginga, slysatrygginga og sjúkratrygginga. Samtals
hækka þessi framlög um 3 575 640 þús. kr. frá fjárlögum 1974, þar af lífeyristryggingar 1598 600 þús. kr., slysatryggingar 166 500 þús. kr. og sjúkratryggingar 1 810 540 þús. kr. Af þessari heildarhækkun nemur hækkun lifeyristryggingagjalds atvinnurekenda 188 200 þús. kr. og hækkun slysatryggingagjalds sömu aðila 166 500 þús. kr., þannig að eiginlegt framlag rikissjóðs hækkar um 3 220 940 þús. kr. Af hækkun framlags til lifeyristrygginga eru 14 100 þús.
kr. vegna fjölskyldubóta. Við þann samanburð er tvenns að gæta. 1 fyrsta lagi
voru fjölskyldubætur vanáætlaðar í fjárlögum 1974 um 210 000 þús. kr., eins
og getið hefur verið. í öðru lagi eru bætur á hvert barn miðaðar við 20 000
kr. fram til 1. júni 1975 í samræmi við bráðabirgðalögin frá 24. september s. 1.,
en frá þeim tima og út árið við 15 000 kr. á hvert barn, eins og getið er um
i athugasemdum við liðinn til ráðstafana i kjara- og verðlagsmálum.
Frá því að fjárlög 1974 voru samþykkt hafa verið gerðar ráðstafanir,
sem áhrif hafa á framlög til almannatrygginganna, eða sem hér segir: Almennar bætur lifeyristrygginga voru hækkaðar til samræmis við verðlags- og launahækkanir um 25% 1. april og með lögum nr. 62 frá 21. maí 1974 voru felldar
niður fjölskyldubætur með fyrsta barni hjá þeim framfærendum, er höfðu yfir
700 þús. kr. tekjur á næstliðnu ári, ef börn á framfæri eru fimm eða færri. Þá
voru bætur lífeyristrygginga hækkaðar um 6% og tekjutryggingarviðmiðun
um 10% með bráðabirgðalögum í september 1974 svo og fjölskyldubætur úr
kr. 15 000 i kr. 20 000 með hverju barni. Útgjöld sjúkratrygginganna munu á
hinn bóginn aukast vegna laga nr. 62/1974, einkum vegna ákvæða um greiðslu
kostnaðar af vissum tannlæknisaðgerðum af sjúkratryggingum og einnig röntgenmynda- og lyfjakostnaðar. Nákvæm áætlun um útgjaldaauka af þessum sökum er ekki fyrir hendi, en gert var ráð fvrir, að þar yrði á jöfnuður við
sparnað á fjölskyldubótum. Þá voru daggjöld á sjúkrahúsum hækkuð frá ársbyrjun, í maí og enn í september. Lífeyris- og slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda voru hækkuð i ársbyrjun umfram fjárlagaáætlun. Á eftirfarandi yfirliti er sýnd áætlun um heildarkostnað lífevristrygginga árið 1975 og jafnframt
samanburður við fjárlög 1974, í millj. kr.:
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Lífeyristryggingar 1974 og 1975.
Fjárlög 1974

Frumvarp 1975

Hækkun

Ellilifevrir .................................... .......
örorkulifeyrir ............................. .........
Örorkubætur ................................ .......
Barnalifeyrir ................................ .........
Mæðralaun .................................... .......
Fæðingarstyrkur ......................... .......
Ekkjubætur og lífeyrir .............. .......

2 522,1
764,1
180,4
189,4
160,4
107,5
115,8

3 573,2
904,4
231,2
318,3
205,9
139,5
203,9

1 051,1
140,3
50.8
128.9
45,5
32,0
88,1

Fjölskyldubætur ......................... .........

4 039,7
855,9

5 576,4
870,0

1 536,7
14,1

Kostnaður .................................... .........
Til varasjóðs ................................ .........

4 895,6
64,8
98,5

6 446,4
85,3
125,8

1 550.8
20.5
27,3

Þar af hluti atvinnurekenda....... .........
Hluti ríkissjóð ......................................

5 058,9
566,0
4 492,9

6 657,5
754,2
5 903,3

1 598.6
188.2
1 410,4

Sjúkratryggingaframlag rikissjóðs hækkar sem fyrr segir um 1 810 540 þús.
kr. og er þá miðað við daggjöld eftir síðustu hækkun, sem var í september.
Er áætlun um kostnað við sjúkratryggingar 1975 svnd á eftirfarandi vfirliti
ásamt samanburði við fjárlög 1974, i millj. kr.:

Sjúkratryggingar 1974 og 1975.
Frumvarp 1975

Hækkun

3 742
329
444
140
223
79
22

5 050
428
562
352
424
153
36

1308
99
118
212
201
74
14

4 979
Framlag og útgjaldahluti rikissjóðs:
Innstæða í ársbyrjun ..................... ... -4-837
Útgjaldahluti .................................... .. 4 576
Framlag ............................................. .. 4 388
Innstæða í árslok .............................. . .-4-1 025

7 005

2 026

-4-1025

188
1 911
1 810
289

Fjárlög 1974

Vistgiöld á sjúkrahúsum og hælum ..
Læknishjálp .......................................
Lyf ....................................................
Dagpeningar .......................................
Ýmis sjúkrakostnaður .......................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður . ,
Til varasjóðs ......................................

6 487
6198
-4- 1 314

273 Framlag til Atvinnuleysistrygs'ingasjóðs. Hækkun nemur 216 000 þús. kr.. sem
skýrist þannig, að atvinnuleysistryggingagjald atvinnurekenda hækkar um 72 000
þús. kr. og framlag rikissjóðs um tvöfalda þá upphæð, eða 144 000 þús. kr.
312 Blóðbankinn. Kostnaður ríkissjóðs eykst um 5 367 þús. kr. Gert er ráð fvrir
ráðningu líffræðings, meinatæknis og aðstoðarlæknis i hálft starf, samtals
2 358 þús. kr. Nettóhækkun á öðrum liðum er 3 009 þús. kr. vegna launa- og
verðlagshækkana, en eigin tekjur hækka um 7 312 þús. kr.
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371—375 Ríkisspítalar. Rekstrargjöld ríkisspitalanna, sem greidd eru af sjúkratryggingum á grundvelli daggjalda, eru í þessu frumvarpi ákvörðuð með tilliti til verðlagshækkana, sem orðið hafa frá áætlun síðustu fjárlaga og þeirrar
starfsliðsaukningar, sem þar var heimiluð og kemur nú á allt árið. Ekki er
gert ráð fyrir frekari starfsliðsaukningu. Framlög á þessum fjárlagaliðum eru
til bygginga, og hækka þau um 34 800 þús. kr. Verða byggingarframlög í heild
178 000 þús. kr. og skiptast þannig á einstök sjúkrahús:
Landspítalinn ...............................................
Fæðingardeild ...............................................
Kristneshæli .................................................

152 000
20 000
6 000
178 000

Við Landspítalann er ætlað að verja 109 000 þús. kr. til byggingar geðdeildar,
18 000 þús. kr. til rannsóknastofa fbráðabirgðahúss), 15 00(1 þús. kr. til kaupa
á röntgentækjum, 5 000 þús. kr. til ýmissa verkefna og 5 000 þús. kr. til stjórnunar, eftirlits o. fl. Þess skal getið, að á f járhagsáætlun háskólans eru 25 000
þús. kr. til framkvæmda við nvbyggingu tannlæknaaðstöðu, rannsóknastofa
o. fl. á lóð Landsspitalans. Við fæðingardeild eru áætlaðar 20 000 þús. kr. til
að Ijúka framkvæmdum þar, en sú tala mun nokkuð óviss og nákvæmar uppIvsingar um endanlega fjárþörf ekki fyrir hendi við samningu fiárlaaafrumvarps.
Á Kristneshæli verður varið 6 000 þús. kr. til viðbyggingar við hælið.
381 Til sjúkrahúsa og læknisbústaða. Liðurinn hækkar um samtals 145 314 þús.
kr„ þar af rekstrarstyrkur til heilsuverndarstöðva 9 184 þús. kr„ framlög til
bvggingar sjúkrahúsa og heilsugæzlustöðva 124 500 þús. kr„ elliheimila 13 200
þús. kr., en framlög til bvggingar læknisbústaða lækka um 1 570 þús. kr. Listi
um einstakar framkvæmdir verður sendur fjárveitinganefnd, og mun svo sem
venja hefur verið birtast sem fylgiskjal með fjárlðgum 1975.
399 Ýmis heilbrisrðismál. Framlög hækka um samtals 16 409 þús. kr„ og eru helztu
hækkunarliðir þessir: Krabbameinsfélae fslands (vindlingagjald) 3 829 þús. kr.
Minningarsjóður Landspitalans (samúðarskeyti) 1900 þús. kr„ matvælarannsóknii’ 1 768 þús. kr„ ljósmæðralaun 1 652 bús. kr. os evrópska Ivfjaskráin, sem
er nýr liður, 123 þús. kr. Ýmsir aðrir liðir hækka um samtals 7 137 þús. kr.
471 Gæzluvistarsjóður. Framlag hækkar um 8 850 þús. kr„ þar af 8 000 þús. kr. til
bvggingar drykkjumannahælis á Vífilsstöðum, stvrkur til Bláa-bandsins 600
þús. kr. og til Verndar 250 þús. kr. Með hessari hækkun verður heildarframlag til byggingar drvkkjumannahælisins 28 000 þús. kr„ og á það að nægja til
að ljúka framkvæmdum oa kaupa búnað. Framlag til Bláa-bandsins verður 1 200
þús. kr. og til Verndar 500 þús. kr.
09 Fjármálaráðunevtið.
101 Aðalskrifstofa. Kostnaður evkst um 30 451 þús. kr. Starfsmannafjölaun veldur
3 566 þús. kr. heirrar hækkunar. en þar er um að ræða fulltrúa á vfirstjórn og
fióra skrifstofumenn i launadeild. Þetta starfsfólk hefur allt verið i starfi án
sérstakrar fjárveitingar að undanskilinni stöðu eins skrifstofumanns i launadeild.
Að öðru levti hækkar launaliður um 12 572 þús. kr. oa aðrir rekstrarliðir um
14 313 hús. kr. Þessar hækkanir eru nokkuð nmfram eðlilegar launa- oa verðlagshækkanir, en meginorsök þess er sú, að launadeild hefur i siauknum
mæli tekið að sér launaútreikninga fyrir stofnanir og fvrirtæki rikisins, og
véldur það auknum launakostnaði ásamt kostnaði við notkun skýrsluvéla.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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103 Ríkisbólthald. Kostnaðarhækkun er 8 307 þús. kr. Fyrir utan ráðningu fulltrúa, 783 þús. kr., er að mestu um eðlilegar launa- og verðlagshækkanir að
ræða, en á það skal bent, að rikisbókhaldið hefur yfirtekið bókhald ýmissa
rikisstofnana að undanförnu.
104 Ríkisféhirzla. Hækkun á þessum lið nemur 3 641 þús. kr., þar af ráðning löglærðs fulltrúa i hlutastarf 609 þús. kr„ en 3 032 þús. kr. stafa að eðlilegum
launa- og verðlagshækkunum.
201—212 Embætti rfkisskattstjóra og skattstofur. Á þessum liðum verður samtals 77 589 þús. kr. hækkun. Launaliður hækkar um 52 876 þús. kr., þar af
ráðning þriggja skattrannsóknarfulltrúa við embætti ríkisskattstjóra og afgreiðslustúlku og ritara í hálft starf hjá skattstjóranum í Hafnarfirði 3 836
þús. kr. önnur hækkun á launalið, 49 040 þús. kr., á rætur að rekja til kjarasamninganna og verðlagsuppbótar. Aðrir rekstrarliðir hækka um 24 713 þús.
kr„ eða 35,7%, sem er innan marka verðlagshækkana.
381 Uppbætur á lífeyri. Þessi liður hækkar um 149 296 þús. kr„ eða 60,8%. Hækkunin á annars vegar rætur að rekja til verðlagsuppbóta á eftirlaun og hins
vegar til vanáætlunar launadeildar í fjárlögum 1974.
481 Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum. Tekið er inn 150 000 þús.
kr. framlag á þessum lið i stað 5 000 þús. kr. á undanförnum árum. Reynslan
hefur sýnt, að nauðsynlegt er að hækka þennan lið mjög verulega, þvi að 6.
gr. fjárlaganna felur jafnan í sér veruleg útgjöld úr rikissjóði, og hið sama á
við ýmsar lagasetningar Alþingis, sem ekki er vitað um við afgreiðslu fjárlaga viðkomandi árs.
971 Rfkisábyrgðasjóður. Framlag hækkar um 25 000 þús. kr. og verður i heild
100 000 þús. kr.
981 Sameiginleg skrifstofubygging við Grensásveg. Tekin er inn 40 000 þús. kr.
fjárveiting til að byggja ofan á húseign ríkisins við Grensásveg 9, þar sem Sala
varnarliðseigna hefur aðsetur. Er ætlað, að þar fái aðsetur ýmsar ríkisstofnanir, sem nú eru í leiguhúsnæði víðs vegar um borgina, og hefur verið rætt
um Rafmagnseftirlit ríkisins, öryggiseftirlit, Löggildingastofu og Brunamálastofnun í þessu sambandi. Ýmsar aðrar stofnanir munu rúmast þar, þegar byggingin er fullgerð. Um er að ræða tvær hæðir, samtals 3 300 m2, og er kostnaðaráætlun 120 000 þús. kr„ en ráðgert er að ljúka byggingunni á þremur árum.
Með nokkuð jöfnum árlegum fjárveitingum yrði unnt að gera húsið fokhelt og
loka því á fyrsta ári, taka helming hússins í notkun á öðru ári og fullljúka
því á þriðja ári. Kostnaður við þessa byggingu er tiltölulega mjög lágur, m. a.
vegna þess að undirstöður, lagnir í grunni og lóðarlögun eru að nokkru fyrir
hendi.
998 Til ráðstafana í kjara- og verðlagsmálum. Eins og kunnugt er lýkur gildistíma
bráðabirgðalaganna frá 24. september s. 1. i lok maímánaðar 1975. Þessi lög
innihalda m. a. ákvæði þess efnis, að niðurgreiðslur og fjölskyldubætur skuli
vera á vissu lágmarksstigi til þess tíma. I viðræðum ríkisstjórnarinnar við aðila
vinnumarkaðarins um ráðstafanir þær, er fólust í bráðabirgðalögunum, var fallið
frá þeirri ætlan að lækka niðurgreiðslur um helming þeirrar hækkunar, sem gerð
var i maí s. 1„ og þess i stað voru niðurgreiðslurnar lækkaðar um fjórðung. Þá
var ákveðið að hækka fjölskyldubætur með hverju barni úr 15 000 kr. í 20 000 kr.
á gildistíma laganna. Eins og greint er frá hér á eftir, er i þessu frumvarpi miðað
við það, að niðurgreiðslur verði lækkaðar um fjórðung júníhækkunarinnar, þegar
bráðabirgðalögin falla úr gildi, og á sama hátt er gert ráð fyrir, að fjölskyldubætur verði færðar til fyrra horfs, og fjárveitingar á viðkomandi fjárlagaliðum
við það miðaðar. Á þessu stigi er þó ekki tekin ákvðrðun um, að þessi háttur
verði á hafður, og er því tekin á þennan fjárlagalið jafnhá fjárhæð og sparast
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myndi við lækkun niðurgreiðslna og fjölskyldubóta eftir 1. júnf 1975, eða samtals
500 000 þús. kr. Ef ástæða þykir til, verður þessi fjárveiting þannig til ráðstöfunar vegna aðgerða i kjara- og verðlagsmáium i þvf formi, sem þær kynnu að
taka.
999 Ýmislegt. Á þessum lið kemur fram 292 908 þús. kr. lækkun, sem skýrist þannig:
Liðurinn óviss útgjöld lækkar um 400 900 þús. kr., sem ætlað var að stæði
undir þeim útgjaldaauka, er stafa myndi af væntanlegum kjarasamningum,
en eftir standa 10 000 þús. kr. til ýmissa óvissra útgjalda. Þá lækkar áætlaður kostnaður við kjarasamninga um 2 320 þús. kr. Hækkanir verða á eftirtöldum liðum sem hér segir: Áætlað framlag til togaralána 38 900 þús. kr„ símakostnaður stjórnarráðsins 11 714 þús. kr„ lifeyrissjóður bænda 11 500 þús. kr.
lifeyrissjóður verkalýðsfélaga 9 000 þús. kr„ dómkröfur og málskostnaður 7 680
þús. kr. og kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda 518 þús. kr. Þá eru
teknir inn þrir nýir liðir: Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána 22 000 þús. kr„
kostnaður vegna milliþinganefnda 5 000 þús. kr. og orlofsheimili BHM 4 000
þús. kr.

211

10 Samgönguráðuneytið.
Vegagerð. Heildarútgjöld vegagerðar eru hin sömu og ráðgerð voru i þingsálvktunartillögu um vegáætlun 1974—1977, sem lögð hefur verið fyrir þingið, en
hefur ekki hlotið afgreiðslu. Eru útgjöld áætluð samtals 3 240 199 þús. kr. Eins
og að hefur verið vikið hér að framan, er fvrirsjáanlegt, að gjöld vegagerðar
munu á þessu ári fara langt fram úr áætlun fjárlaga 1974, og samkvæmt áætlun,
sem fyrir liggur frá vegagerðinni, má búast við, að heildargjöldin verði svipuð
og gert er ráð fyrir i þessu frumvarpi. Eftirfarandi yfirlit sýnir fjármögnun
vegaútgjalda árið 1975 í þús. kr.:
Innflutningsgjald af benzíni, nettó ........................................................
Bifreiðaskattur ...................................................................... ...............
Gúmmígjald ............................................................................................

1 751 000
395 000
99 090

Fastir tekjustofnar, samtals 2 245 000
Framlag rikissjóðs .................................................................................
380 000
Framlag rikissjóðs til að halda uppi bygsð os gistingu fvrir ferðamenn
2 580
Sérstök innlend lántaka til Austur- og Norðurlandsáætlana .............
403 500
Lán vegna Skeiðarársands ...................................................................
116 000
Lán vegna Djúpvegar .............................................................................
64 000
Lán til annarra vegaframkvæmda ........................................................
34 500
Frá dregst: Endurgreiðsla vélakaupaláns ......... ................................

3 245 580
5 381

Til ráðstöfunar ......................... ................. ......................................

3 240199

Hér er gert ráð fyrir. að landshlutaáætlanir í vegamálum verði fjármagnaðar með sérstakri lánsfjáröflun innan lands. Þá hefur komið i ljós, að vegna
verðhækkana er nauðsvnlegt að afla 116 000 hús. kr. til Skeiðarársandsvegar
umfram bær heimildir. sem fyrir hendi eru. Verður heildarkostnaður við veginn þá 852 000 bús. kr. Rétt er að geta þess, að endurgreiðslur vegalána úr rikissióði á árinu 1975 eru áætlaðar 654 000 þús. kr.. os til samanburðar eru tekjur
rikissjóðs af innflutningsgjaldi af bifreiðum áætlaðar 635 000 þús. kr.
321 Strandferðir. Framlag hækkar um 32 507 þús. kr. vegna Skipaútgerðar rikisins. Er þá jafnframt miðað við það, að far- og farmgjöld verði bækkuð um

172

Þingskjal 1

40%, en kjarasamningarnir ásamt oliuverðshækkun leggjast þungt á rekstur
skipaútgerðarinnar.
331 Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa. Kostnaður eykst um 4 222 hús. kr. Er þá
gert ráð fyrir ráðningu tæknifræðings 843 þús. kr„ en aðrar hækkanir stafa
af eðlilegum launa- og verðlagshækkunum.
333 Hafnamál. Framlög til hafnamála hækka um samtals 68 151 þús. kr„ og kemur
sú hækkun þannig fram: Hafnarframkvæmdir og lendingarbætur hækka um
89 000 þús. kr. og verða samtals 533 000 þús. kr„ framkvæmdir við landshafnir aukast um 107 000 þús. kr„ þ. e. Þorlákshöfn 125 000 þús. kr. og verður
i heild 350 000 þús. kr„ en ekki er gert ráð fvrir framkvæmdum í Njarðvík og
Rifi, sem voru samtals 18 000 þús. kr. i fjárlögum 1974. Af heildarframkvæmdum i Þorlákshöfn verða 210 000 þús. kr. fjármagnaðar með lántöku hjá Alþjóðabankanum i Washington og 140 000 þús. kr. verða beint rikissjóðsframlag. Framlag til hafnabótasjóðs hækkar um 10 700 þús. kr„ lánagreiðslur vegna
landshafna um 29 226 þús. kr. og kostnaður við hafnarannsóknir og mælingar
um 1 225 þús. kr. Á hinn bóginn fellur niður ríkishluti kostnaðar vegna sérstakra hafnarframkvæmda i Njarðvik og Höfn i Hornafirði. sem var samtals
169 000 þús. kr. i fjárlögum 1974.
471 Flugmálastjórn. Framlag hækkar um 109 269 þús. kr. þar af 93 999 þús. kr.
vegna rekstrar, 3 270 þús. kr. vegna lánagreiðslna og 12 000 þús. kr. vegna
framkvæmda. Rekstrarframlagið hækkar að mestum hluta vegna eðlilegra launaog verðlagshækkana, en þó er gert ráð fyrir ráðningu eins fulltrúa, 914 þús.
kr. Framkvæmdaframlag verður i heild 184 000 þús. kr. og skiptist þannig i
meginatriðum, í þús. kr.:
Revkjavík, malbikun, endurnýjun tækja o. fl......................................
Súgandafjöður, framhald flugvallargerðar .............................................
Sauðárkrókur, lenging flugbrautar, flugstöðvarbvgging (undirbún.),
aðflugskerfi o. fl....................................................................................
Egilsstaðir, ný flugbraut við Snjóholt (1. áf.) ......................................
Hornafjörður, flugstöðvarbvgging (undirbún.) ....................................
Vestmannaeyiar, ljósabúnaður og flugstöðvarbygging (undirbún.) ..
Sjúkraflugvellir ........................................................................................
Fjarlægðarmælitæki fyrir fjölstefnuvita .................................................
Tækjabúnaður flugvalla ............................................................................
Mælitæki og búnaður radióverkstæða ....................................................
öráðstafað .................................................................................................

30 000
5 000
39 500
30 000
9 000
15 000
12 000
10 000
20 000
1 500
12 000
184 000

651

Ferðamál. Liðurinn hækkar um 7 342 þús. kr„ þar af ferðamálaráð 1 042 þús.
kr„ framlag til að bæta hreinlætisaðstöðu á fjölsóttum ferðamannastöðum
460 þús. kr„ og inn er tekin fjárveiting til ferðamálakönnunar 5 840 þús. kr.

11 Iðnaðarráðuneytlð.
101 Aðalskrifstofa. Hér er tekin inn fjárveiting vegna eins fulltrúa, sem verið hefur
í starfi, 843 þús. kr„ eðlilegar launa- og verðlagshækkanir nema 5 044 þús kr„
samtals 5 887 þús. kr.
201 Iðnþróunarstofnun íslands. Framlag hækkar um 8 837 þús. kr„ þar af 2 864
þús. kr. vegna ráðningar deildarverkfræðings, verkfræðings og viðskiptafræðings og 5 973 þús. kr. vegna eðlilegra launa- og verðlagshækkana.
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202 Rannsóknastofnun iðnaðarins. Kostnaður hækkar um 10106 þús. kr. nettó
(eigin tekjur hækka um 1 000 þús. kr.). Fyrir utan ráðningu efnaverkfræðings
914 þús. kr. á hækkunin rætur að rekja til launa- og verðiagshækkana.
203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Kostnaðarhækkun rikissjóðs er 11256
þús. kr„ þar af ráðning þriggja rannsóknamanna 2 079 þús. kr„ en annað eru
eðlilegar hækkanir. Eigin tekjur hækka um 2 000 þús. kr.
233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. Framlag hækkar um 27 000 þús. kr. og verður
42 000 þús. kr. vegna vélakaupa og innréttinga í nýkeyptu húsnæði fyrirtækisins.
235 Fyrirtæki og stofnanir. Á þessum lið verður 103 000 þús. kr. hækkun, þar af
3 000 þús. kr. vegna útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins og 100 000 þús. kr. vegna
þangverksmiðju á Reykhólum, sem er nýr liður. Þessi fjárhæð skiptist þannig,
að 15 000 þús. kr. er hlutafjárframlag, raforkuframkvæmdir eru áætlaðar
12 000 þús. kr., hafnargerð 63 000 þús. kr. og jarðhitaframkvæmdir 10 000 þús.
kr. Með þessu móti yrði heildarkostnaður við þangverksmiðjuna samkvæmt
þeim áætlunargögnum, sem unnt var að afla, 275 500 þús. kr., þar af hlutafjárframlag 60 000 þús. kr„ raforkuframkvæmdir 46 500 þús. kr„ vegagerð
22 500 þús. kr„ jarðhitaframkvæmdir 51 500 þús. kr. og hafnarframkvæmdir
95 000 þús. kr.
299 Iðja og iðnaður, framlög. Þessi framlög hækka um 11100 þús. kr. Kostnaður
við viðræðunefnd um orkufrekan iðnað hækkar um 3 000 þús. kr„ kostnaður
við iðnráð og aðra starfsemi á sviði iðnaðar 250 þús. kr., en mótframlag vegna
tækniaðstoðar S.Þ. (UNIDO) lækkar um 400 þús. kr. Þá fellur út liðurinn líffræðileg rannsókn við Laxá og Mývatn, sem var 2 000 þús. kr. í fjárlögum
1974, og inn eru teknir þrír nýir liðir: Mótframlag vegna tækniaðstoðar S.Þ.
(UNDP) 5 200 þús. kr., norræni iðnaðarsjóðurinn 2 650 þús. kr. og framlag til
landgræðslusjóðs vegna vatnstöku í þágu álverksmiðjunnar í Straumsvík 2 400
þús. kr.
301 Orkustofnun. Framlag á þessum lið hækkar um 106 012 þús. kr„ en við þann
samanburð er þess að gæta, að í meðförum þingsins við afgreiðslu fjárlaga
1974 voru lántökur, sem verja átti til orkurannsókna, færðar á úthlið lánahreyfinga í stað rekstrargjalda stofnunarinnar. Hér var um að ræða 74 000 þús. kr.,
þannig að raunverulega er um að ræða 32 012 þús. kr. hækkun. Er miðað við,
að allur rannsóknakostnaður verði fjármagnaður með beinum fjárveitingum,
en ekki með lántökum. Af einstökum verkefnum jarðhitadeildar skulu nefnd
djúpborun á Hengilssvæðinu og rannsóknir á Svartsengi, Torfajökli, Hveragerði og Kröflu — Námafjallssvæðinu. Verkefni raforkudeildar á sviði virkjunarrannsókna taka m. a. til Blöndu, Skagafjarðar, Austurlands, Vestfjarða,
Dettifoss og linurannsókna á Sprengisandi.
311 Landsvirkjun, eiginfjárframlag. Um er að ræða 62 000 þús. kr. framlag skv.
samkomulagi eignaraðila með hliðsjón af framkvæmdum við Sigöldu.
371 Orkusjóður, framlag. Hækkun nemur 394 470 þús. kr., sem kemur þannig fram:
verðjöfnunargjald skv. nýjum lögum 370 000 þús. kr., lánagreiðslur 25 470 þús.
kr. en ríkissjóðsframlag til rafvæðingar í sveitum lækkar um 1 000 þús. kr. og
verður 50 000 þús. kr. Til þess verkefnis er auk þess ráðgert að afla 60 000 þús. kr.
lánsfjár, þannig að til ráðstöfunar verða 110 000 þús. kr. Þegar hefur verið gerð
grein fyrir skiptingu þess fjármagns í athugasemdum við úthlið lánahreyfinga hér að framan.
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12 Viðskiptaráðuneytíð.
201 Niðurgreiðslur á vöruverðL Þessi liður inniheldur bæði niðurgreiðslur á vöruverði og framlag neytenda í lífeyrissjóð bænda. Nemur bækkun á liðnum i
heild 2170 000 þús. kr., þar af niðurgreiðslur 2 144 000, sem verða samtals
3&34 000 þús. kr„ og framlag i lífeyrissjóð 26 000 þús. kr. og verður 134 000
þús. kr. Niðurgreiðslur eru í þessu frumvarpi miðaðar við núgildandi stig
fram til 1. júní 1975 í samræmi við bráðabirgðalögin frá 24. sept. s. 1. Á tímabilinu júní—desember 1975 er hins vegar miðað við, að þær verði 12% % lægri,
sbr. það, sem sagt er hér að framan um liðinn til ráðstafana í kjara- og verðlagsmálum. Eftirfarandi yfirlit sýnir, hvernig niðurgreiðslurnar skiptast á einstakar vörutegundir:
Vörutegund

Dilkakjöt ....................................
Ærkjöt .........................................
Geymslukostnaður kjöts.............
Mjólk frá mjólkurbúum ...........
Heimamjólk ................................
Rjómi .........................................
Smjör .........................................
Ostur 45% ..................................
Ostur 30% ..................................
Kartöflur ......................................
Geymslukostnaður kartaflna ....
Lækkun 1. júní 1975
í-

Áætlað
sölumagn

Niðurgreiðsla
pr. einingu

9 000 tonn
1300 —

kr. 151,30
— 85,00

47,5 millj. i
1,0 - 1,3 - 1 650 tonn
550 —
500 —
10000 —

— 27,05
— 21,45
— 70,00
— 377,00
— 90,00
— 45,00
— 12,80

Ársútgjöld
millj. kr.

1362
111
180
1285
21
91
622
50
23
128
11
3884
350
3 534

14 Rikisendurskoðun.
101 Aðalskrifstofa. Kostnaður eykst um 11 807 þús. kr„ þar af ráðning skrifstofustúlku 581 þús. kr„ en að öðru leyti er um að ræða eðlilegar launa- og verðlagshækkanir.
15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun.
181 Ríkisbifreiðar, framlag. Hækkun á þessum lið nemur 2 000 þús. kr. og verður
7 000 þús. kr„ en framlagið hefur verið óbreytt í tvö ár.
191 Ýmis lán rfkissjóðs. Þessi liður var áður á fjárlagalið 109 991, en að ráði hefur
orðið, að fjárlaga- og hagsýslustofnun annist framvegis lánamál ríkisins. Liðurinn, sem inniheldur áætlaðar vaxtagreiðslur ríkissjóðs, hækkar um 300 647
þús. kr. frá fjárlögum 1974. Stafar hækkunin af aukningu lána 119 047 þús. kr„
visitölubótum 141100 þús. kr„ gengisfellingunni 25 500 þús. kr. og vaxtahækkunum 15 000 þús. kr.
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Fylgiskjal
Skýringar við talnalykil fjárlagafrumvarps 1975.
Eins og ljóst er af lestri frumvarpsins, hefur verið gerður sérstakur talnalykill
til að merkja ráðgerðar fjárveitingar í frumvarpinu á sambærilegan hátt. Þessi
talnalykill kann að virðast flókinn við fyrstu sýn og þarfnast því nokkurra
skýringa.
Talnalykillinn miðar að þvi, að hver greiðsla, sem ráðgert er að heimila í frumvarpinu, sé tölumerkt þannig, að af talnamerkingunni einni saman megi ráða eftirtalin atriði:
Hvort greiðsla tilheyri A- eða B-hluta fjárlagafrumvarps.
Hvaða ráðuneyti greiðslan heyrir til.
Hvaða stofnun greiðslan heyrir til.
Hvaða viðfangsefni greiðslan heyrir til, ef við á.
Hvers eðlis greiðslan er (rekstrargjöld, rekstrartekjur, inn- eða útborgun lána
eða fjármunahreyfingar).
Ef um er að ræða rekstrarútgjöld, þá hvaða tegund útgjalda um er að ræða.
Talnalykillinn, sem notaður er til að ná þessu markmiði, hefur 11 tölustafi
eða sæti:
Sæti: 1

2—3 4—6 7—8 9

10—11

X

XX

XXX

XX

X

XX

Dæmi: 1

04

286

08 0

93

80 000

Hér
1
04
286

er um að ræða 80 m.kr. fjárveitingu.
í fremsta sæti merkir, að hér sé um að ræða A-hluta frumvarpsins.
i 2. og 3. sæti merkir, að fjárveitingin heyri til landbúnaðarráðuneyti.
i 4.—6. sæti er númer stofnunar, í þessu tilfelli gervistofnunar, sem heitir
landbúnaður, framlög.

08

i 7.—8. sæti er viðfangsefnanúmer undir „stofnun" nr. 286 og heitir:

Til framræslu.
0 i 9. sæti merkir, að hér sé um að ræða rekstrarútgjöld.
9 i 10. sæti merkir, að tegund útgjalda sé yfirfærsla.
3 i 11. sæti merkir, að yfirfærslan sé yfirfærsla til fyrirtækja og atvinnuvega.
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í heild er talnalykillinn þannig:
x xx
Sæti 1: 1
2
Sæti 2—3:

Sæti 4—6:

Sæti 7—8
Sæti 9

Sæti 10

Númer
xxx
xx

x

xx
A-hluti frumvarps.
B-hluti frumvarps.

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Æðsta stjórn ríkisins.
Forsætisráðuneytið.
Menntamálaráðuneytið.
Utanríkisráðuneytið.
Landbúnaðarráðuneytið.
Sjávarútvegsráðuneytið.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.
Félagsmálaráðuneytið.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.
Fjármálaráðuneytið.
Samgönguráðuneytið.
I ðnaðarráðuneytið.
Viðskiptaráðuneytið.
Hagstofa íslands.
Ríkisendurskoðun.
Fjárlaga- og hagsýslustofnun.
xxx

Stofnananúmer. Um lykilnúmer þessi
undir hverju ráðuneyti vísast til efnisyfirlits og frumvarpsins sjálfs.
XX

0
1
3
4
(0)

1
2
27
7

8
9
(1)

1
3
8
9

Viðfangsefnanúmer stofnunar.
Rekstrargjöld.
Rekstrartekjur.
Lánahreyfingar út1).
Lánahreyfingar inn1).
Laun.
önnur rekstrargjöld.
Viðhald.
Vextir.
Gjaldfærður stofnkostnaður2).
Yfirfærslur.
Seldar vörur og þjónusta3).
Vaxtatekjur3).
Framlög úr ríkissjóði3).
Aðrar tekjur3).
í frumvarpinu er ekki gerð frekari skipting nema á yfirfærslum.

Sæti 11:

(0) (9)1
2
3
4

Yfirfærslur til fyrirtækja í B-hluta.
— — sveitarfélaga.
------ fyrirtækja og atvinnuvega.
------ einstaklinga, heimila og samtaka.

1) 1 B-hluta merkja þessar tðlur fjármunahreyfingar út (fjárfestingar auk l&nahreyfinga) og
inn (þ. á m. afskriftir).
2) 1 B-hluta standa 6 i 10. sœti fyrir hráefni og vörur til endursölu og 8 1 sama sœti fyrir
afskriftir.
3) Þessi skipting er einungis notuð i B-hluta.
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í reikningshaldi er reiknað með lengri talnalykli, sem gerir frekari sundurliðun
útgjalda mögulega.
Dæmi: 1 02 321 xx 027.
Kennaraháskóli íslands, viðhaldskostnaður. Viðfangsefnasundurliðun er ekki til
og á raunar ekki við.
Dæmi: 1 03 401 01 94.
Alþjóðastofnanir, tillag til Sameinuðu þjóðanna, yfirfærsla til samtaka.
Notagildi talnalykilsins.
1 fjárlagafrumvarpinu er notagildi talnalykilsins aðallega fólgið í því. hversu
aðgengilegt er að visa til hverrar stofnunar og fjárveitingar.
Samræmd merking greiðslutegunda auðveldar sömuleiðis gerð heildaryfirlita
mismunandi tegunda tekna og gjalda stofnana og fyrirtækja.

Alþt. 1974. A. (96. löxgjafarþlng).

23
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Skrá yfir stofnanir og sjóði í stafrófsröð.
A-HLUTI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07
03
05
06
02
00
03
06
02
03
07
07
02
02
05
08
06

999
399
274
253
981
201
101
301
999
401
981
981
605
999
299
273
301

1
1
1
1

06
08
06
05

284
Áfengis- og fikniefnamál...............................................................
481 02 Áfengisvarnir .................................................................................
301 06 Álag vegna afhendingar kirkna ................................................
202 13 Árni Friðriksson, R/S RE 100 ....................................................

1
1
1
1

02
02
02
02

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

02
02
07
07
02
02
02
08
06
06
08
06
06
07
05
08
07
02
02
02

988 07 Bandalag islenskra farfugla ........................................................
982 06 Bandalag íslenskra leikfélaga........................................................
982 20 Bandalag íslenskra listamanna ....................................................
982 16 Bandalag ísl. listamanna, til að standa straum af myndlistarsýningum utanlands og innan ....................................................
999 24 Bandalag íslenskra skáta, hjálparsveitir ......................................
988 05 Bandalag islenskra skáta, styrkur .............................................
981 12 Bandalag starfsmanna rikis og bæja .........................................
999 02 Barnaheimilið Sólheimar i Grimsnesi ........................................
982 03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík .................................................
802 02 Barnaverndarráð ...........................................................................
999 25 Barnavinafélagið Sumargjöf ........................................................
392
Berklavarnir ...................................................................................
252 03 Bifreiða- og ökukennaranámskeið .............................................
252
Bifreiðaeftirlit ...............................................................................
Bindindisstarfsemi ........................................................................
481
301 08 Biskups- og prestabókasöfn ........................................................
301 17 Biskupsbústaður ...........................................................................
972
Bjargráðasjóður ............................................................................
202 12 Bjarni Sæmundsson, R/S RE 130 .................................................
471 03 Bláa bandið ................................ ....................................................
999 27 Blindrafélagið, styrkur...................................................................
999 26 Blindrastarfsemi ............................................................................
999 46 Blindravinafélag Islands vegna ferða um landið........................
999 27 Blindravinafélag tslands vegna rekstrar blindraskóla .............

01 Aðstoð við blinda ............................................................... .
01 Aðstoö við þróunarlöndin............................................. ...............
Aflatryggingasjóður ......................................................................
Almannavarnir .............................................................................
Almenningsbókasöfn......................................................................
Alþingi ............................................................................................
03 Alþjóðaráðstefnur, þátttaka ..........................................................
04 Alþjóðasamvinna, þjóðkirkjan ......................................................
22 Alþjóðaskákmót, styrkur..............................................................
Alþjóðastofnanir ..........................................................................
07 Alþýðusamb. Isl., vegna Menningar- og fræðslusambands alþýðu
08 Alþýðusamband Islands, vegna alþýðuorlofs ........................
Alþýðuskólinn á Eiðum ...............................................................
47 American Field Service .................................................................
13 Athugun á notkun svartolíu í dísilskipum ..................................
Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag ......................................
34 Auðkúlukirkja ...............................................................................
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

08
08
09
06
06
02
07
04
04
04
04
06
01
02
08

312
399
999
203
204
581
951
286
286
201
299
301
171
762
381

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06
06
05
02
07
02
07
06
06
06
06
06
06
06
04
04
04

301
301
271
977
271
276
272
212
217
237
228
224
223
233
504
502
501

Blóðbankinn ...................................................................................
29 Blóðrannsóknir ungbarna ...........................................................
03 Blöðin ............................................................................................
Borgardómaraembætti ...................................................................
Borgarfógetaembætti ....................................................................
03 Bréfaskóli SlS og ASÍ .................................... .............................
Brunamálastofnun ríkisins ...........................................................
14 Búfjárrækt skv. lögum nr. 31/1973 .............................................
05 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ..................................
Búnaðarfélag íslands ....................................................................
15 Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöð ...............................
32 Búrfellskirkja i Grímsnesi ............................................................
Byggðasjóður, framlag ...................................................................
Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra ........................
03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila
og læknabústaða, annarra en rikissjúkrahúsa ........................
13 Byggingaeftirlit þjóðkirkjunnar ..................................................
16 Byggingar á prestssetrum ...........................................................
Byggingarsjóður hafrannsóknaskips ...........................................
Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu .................................................
05 Byggingasjóðsgjald, til Byggingasjóðs ríkisins...........................
Byggingasjóður rannsókna i þágu atvinnuveganna....................
Byggingasjóður verkamanna ........................................................
Bæjarfógetinn, Akranesi ...............................................................
Bæjarfógetinn, Bolungarvík ........................................................
Bæjarfógetinn, Kópavogi ...............................................................
Bæjarfógetinn, Neskaupstað ........................................................
Bæjarfógetinn, Ólafsfirði ...........................................................
Bæjarfógetinn, Siglufirði ...........................................................
Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum .................................................
Bændaskóli á Suðurlandi .............................................................
Bændaskólinn á Hólum ...............................................................
Bændaskólinn á Hvanneyri ..........................................................

1 08 399
1 02 800
i 02 803
1 09 999
1 06 101
1 06 281
1 06 238
1 05 202
1 04 247
1 02 999
1 02 999

07 Daggjaldanefnd .............................................................................
Dagheimili fyrir fjölfötluð börn .................................................
Dagvistunarheimili ........................................................................
06 Dómkröfur og málskostnaður ......................................................
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa .......................
Dómsmál, ýmis kostnaður ...........................................................
Dómstóll og rannsóknadeild í ávana- og fikniefnamálum ....
15 Dröfn, R/S RE 135 ...................................................... ...............
07 Dýralæknabústaðir, bygging .......................................................
64 Dýrasafn, islenskt ..........................................................................
29 Dýraverndunarfélag Islands ........................................................

1
1
1
1
1
1
1

13 Efnarannsóknastofa Norðurlands ...............................................
09 Eftirlaun presta og prestsekkna, viðbót ......................................
Eftirlaun samkvæmt launalögum .................................................
05 Eftirlit á vegum.............................................................................
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum ................................ ................
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ....................................................
Eftirlitsstofnun með brotamönnum .........................................
06 Einangrunarstöð holdanauta ........................................................

04
06
09
06
05
06
06

299
301
382
206
299
206
247
1 04 299

í
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

00
09
06
04
07
02
07
02
08

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

06
06
06
06
03
03
09
01
07
02
10
10
1Ó
10
10

1 10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

04
07
02
07
02
05
05
05
02
06
15
09
02
02
10
03
10
10
07
01
02
02
02
09
04
04
02

399
101
201
211
247
952
101
971
881
399

05

Eiturefnanefnd .......................................................................................

Embætti forseta íslands ...............................................................
Embætti ríkisskattstjóra ...............................................................
Embætti sýslumanna og bæjarfógeta .........................................
Embætti yfirdýralæknis ...............................................................
Endurhæfingarráð ..........................................................................
03 Endurskoðun námsefnis ...............................................................
Erfðafjársjóður, framlag...............................................................
03 Erlendir námsmenn í íslenskum skólum, styrkir ....................
04 Evrópska lyfjaskráin ...................................................................

283 05 Fangahjálp ....................................................................................
206 04 Fangaklefar lðgreglunnar í Reykjavík.........................................
283
Fangamál, ýmis kostnaður .........................................................
244
Fangelsi í Síðumúla ......................................................................
312
Fastanefnd Islands hjá EFTA í Genf.........................................
309
Fastanefnd Islands hjá S.þ...........................................................
402
Fasteignamat .................................................................................
101 03 Fálkaorðan .....................................................................................
999 03 Fávitahælið í Skálatúni ...............................................................
989 04 Ferðakennsla í iþróttum ...............................................................
651
Ferðamál ........................................................................................
651 06 Ferðamálakönnun ........................................................................
651 02 Ferðamálaráð .................................................................................
651 03 Ferðamálasjóður ...........................................................................
673
Ferðaskrifstofa ríkisins ...............................................................
333 04 Ferjubryggjur.................................................................................
299 10 Félag áhugamanna um fiskrækt .................................................
981 02 Félagsdómur .................................................................................
985
Félagsheimilasjóður ......................................................................
101
Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa .........................................
881 12 Félagsstofnun stúdenta .................................................................
201
Fiskifélag Islands ........................................................... .............
211
Fiskmat ríkisins ............................................................................
299 06-07 Fiskveiðasjóður .............................................................................
518
Fiskvinnsluskólinn ........................................................................
284 04 Fikniefnanefnd .............................................................................
101
Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa ...........................
101
Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa .............................................
315
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti ................................................
316
Flensborgarskóli, framhaldsdeild ...............................................
321 03 Flóabátar og vöruflutningar ........................................................
399 02 Flóttamannaráð Islands.................................................................
481
Flugbjörgunarsveitir, framlög ....................................................
471
Flugmálastjórn .............................................................................
999 29 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ..................................
101
Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa .............................................
523
Fósturskóli Islands ......................................................................
881 10 Framhaldsnám iðnaðarmanna erlendis ......................................
101 08 Framkvæmd sundskyldu í skólum .............................................
901
Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar rikisins .......................
286 10 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ...............................................
286 08 Framræsla ......................................................................................
989 05 Frjálsíþróttasamband tslands ......................................................
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1
1
1
1
1
1
1
1

02
02
02
04
11
08
02
02

421
101
999
286
235
372
881
984

FræCsIumyndasafn ........................................................................
02 Fræðsluskrifstofur .......................................................................
31 Fuglaverndarfélag íslands.............................................................
03 Fyrirhleðslur .................................................................................
Fyrirtæki og stofnanir, framlóg......................................................
Fæðingardeild Landspitalans ........................................................
07 Færeyskur fræðimaður, styrkur .................................................
10 Færeyskur rithöfundur, dvalarstyrkur ......................................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

04
04
06
07
07
08
02
09
02
11
04
02
02
02
10
08

299
503
283
999
999
321
999
251
101
299
299
761
717
881
651
471

02 Garðyrkjufélag tslands .................................................................
Garðyrkjuskólinn á Reykjum ....................................................
08 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga ....................
05 Geðverndarfélag íslands ...............................................................
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Sþ.

2. Tillaga til þingsályktunar

[2. mál]

um þyrlukaup.

£
Flm.: Helgi F. Seljan, Karvel Pálmason.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beita sér fyrir kaupum á þyrlum,
sem staðsettar yrðu á Austurlandi og Vestfjörðum. Þyrlurnar yrðu keyptar í samráði við Slysavarnafélag íslands, slysavarnadeildirnar á Austurlandi og Vestfjörðum og Landhelgisgæsluna, enda fyrst og fremst ætlaðar til nota í þágu þessara aðila.
Greinarger ð.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi, og fylgdi henni þá svo hljóðandi greinargerð:
Ekki þarf að fara mörgum orðum um þýðingu öflugra slysavarna jáfnt á sjó
og landi. Ekki síður er það staðreynd, að Landhelgisgæslan þarf yfir að ráða sem
bestum og fjölbreyttustum tækjakosti til sinna margþættu verkefna. Þyrlukaup,
eins og hér eru lögð til, mundu þjóna báðum aðilum mætavel og öryggi þessara
landshluta hvað slysavarnir varðar yrði í hvívetna betur tryggt. Slík þyrlukaup
hafa enda verið baráttumál áhugafólks í þessum fjórðungum um áraraðir. Allt mælir með því, að þessu verði hrundið í framkvæmd hið fyrsta. Því er tillaga þessi flutt.

Nd.

3. Frumvarp til laga

T3. mál]

um breyting á lögum nr. 35 frá 29. apríl 1966 um Lánasjóð sveitarfélaga.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)

a.
b.
c.
d.
e.

1. gr.
5. grein laganna orðist svo:
Ráðstöfunarfé Lánasjóðs sveitarfélaga er sem hér segir:
Árlegt framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, er nema skal 5% af vergum
tekjum sjóðsins.
Árlegt framlag úr ríkissjóði samkvæmt ákvæðum fjárlaga. Skal framlagið nema
eigi lægri upphæð en 2%% af tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á viðkomandi ári.
Árlegt lán úr Framkvæmdasjóði fslands.
Aðrar lántökur.
Afborganir og rekstrartekjur.
Framlag Jöfnunarsjóðs greiðist þannig:
Þriðjungur fyrir 1. maí,
Þriðjungur fyrir 1. september og eftirstöðvarnar fyrir 1. desember.
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2. gr.
Aftan við 12. grein laganna komi ný mgr. svohljóðandi:
Skuldabréf fyrir lánum, sem sjóðurinn tekur og veitir, skulu undanþegin
stimpilgjöldum.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt að ósk Sambands íslenskra sveitarfélaga og stjórnar
Lánasjóðs sveitarfélaga.
Lánasjóður sveitarfélaga var stofnaður með lögum nr. 35 frá 29. apríl 1966,
og tók hann til starfa í ársbyrjun 1967. Sérstök nefnd skipuð af þáverandi fjármálaráðherra Gunnari Thoroddsen, sem þá fór með fjármál sveitarfélaga, samdi frumvarp til Iaga um sjóðinn, og var það Iagt fyrir Alþingi vorið 1965 sem stjórnarfrumvarp. Nefndin hafði kynnt sér ítarlega löggjöf í nágrannalöndum um lánastofnanir sveitarfélaga, svo og lagaákvæði um fjárfestingarlánasjóði hér á landi.
í frv. nefndarinnar, eins og það var lagt fram á Alþingi, voru ákvæði um árleg,
óafturkræf framlög til sjóðsins, svo sem hér segir:
a. Árlegt framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga ........................... kr. 15 millj.
b. Árlegt framlag úr rikissjóði ........................................................... — 15 millj.
í frv. var því gert ráð fyrir því, að árleg, óafturkræf framlög til sjóðsins yrðu
alls 30 millj. kr. á ári. í athugasemdum við frv. er þess getið, að þessu ákvæðí laganna þurfi vitaskuld að breyta í samræmi við verðlagsþróunina í landinu á hverjum
tima. Ákvæðinu um árlegt framlag ríkissjóðs til Lánasjóðsins var breytt á þá lund,
svo sem nú er í lögunum, að ríkissjóðsframlagið yrði skv. ákvæðum fjárlaga hverju
sinni.
Hin óafturkræfu framlög til Lánasjóðs sveitarfélaga hafa verið frá stofnun hans,
svo sem hér segir:
Frá Jðfnunarsjóöi

1967 ........................ ...........................
1968 ........................ ...........................
1969 ....................... ............................
1970 ....................... ............................
1971 ........................ ...........................
1972 ....................... ............................
1973 ....................... ............................
1974 ....................... ............................

15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000

Frá rikissjóði

Alls

4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 500 000
7 000 000
5 950 000
8 000 000

19 500 000
19 500 000
19 500 000
19 500 000
19 500 000
22 000 000
20 950 000
23 000 000

Miðað við, að ríkissjóðsframlagið verði óskert í ár hafa því samanlögð óafturkræf framlög til sjóðsins aðeins hækkað um tæp 18% á þeim tæpum átta árum, sem
liðin eru, frá því lögin voru samþykkt.
Haldi svo fram, sem verið hefur, að raungildi hinna árlegu, óafturkræfu framlaga til sjóðsins minnki stöðugt, er sjóðnum stefnt í bráða hættu. Eigið ráðstöfunarfé sjóðsins mun þá fara minnkandi, hlutfallið milli eigin ráðstöfunarfjár sjóðsins
og endurlánaðs fjár í árlegum útlánum yrði sifellt óhagstæðara og sjóðurinn ætti
óhægara með að gegna hlutverki sínu.
Af framangreindum ástæðum hafa stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga, stjórn Sambands íslenzkra sveítarfélaga og fulltrúaráð sambandsins éinróma farið þess á leit
við félagsmálaráðherra, að hann beitti sér fyrir breytingu á lögum nr. 35/1966 um
Lánasjóð sveitarfélaga í samræmi við ákvæði frumvarps þessa.
í frumvarpinu (1. gr.) er gert ráð fyrir þvi, að hin árlegu óafturkræfu framlög til sjóðsins verði í ákveðnum hlutföllum við tekjur Jöfnunarsjóðs sveitarfólaga,
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þ. e. framlag Jöfnunarsjóðs verði árlega 5% af brúttó-tekjum sjóðsins og „mótframlag“ ríkissjóðs verði ákveðið í fjárlögum hverju sinni og miðað við 2V2% af
brúttótekjum Jöfnunarsjóðs.
Miðað við áætlaðar tekjur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á árinu 1974, ef frumvarpið væri orðið að lögum og gilti fyrir yfirstandandi ár, hefðu óafturkræf framlög til Lánasjóðs sveitarfélaga á því ári orðið sem hér segir:
a. Framlag Jöfnunarsjóðs ................................................................... kr. 47 335 000
b. Framlag rikissjóðs .......................................................................... — 23 665 000
Samtals kr. 71 000 000
I 2. gr. frumvarpsins er ákvæði um, að skuldabréf sjóðsins skuli undanþegin
stimpilgjaldi. Er þetta ákvæði hliðstætt ákvæðum um aðra fjárfestingarlánasjóði.
Athygli skal vakin á því, að lántakendur sjóðsins eru einvörðungu sveitarfélög.
1 3. gr. er gert ráð fyrir gildistöku laganna frá 1. janúar 1975.

Fylglskjal 1.

Utborguð lán 1967—1974.
1967
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Reykjanes
Reykjavlk
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland
Norðurland
Austurland
Suðurland

..............
............
............
..............
v...........
e...........
............
............

1968

2150000 2 900 000
4 000 000 6 000 000
2 750 000 3150 000
250 000 1 000 000
800 000 2950 000
850 000 2 400 000
2 650 000 4 130 000
9 600 000 10 950 000

1969

1970

1971

1972

1973

Samtals

4 900 000 5 500 000 18 000 000 48150 000 22300 000 103 900 000
6 000 000 15 000 000 47 840 050
5 000 000
6 000 000
5 840 050
2 300 000 13 500 0Ó0 14 650 000 40 400 000
1 450 000 2 600 000
6 015 465
5 300 000 12 000 000 27 515465
1 700 000
1250 000
2 100 000
2 800 000
6 050 930 19 300 000 24 500 000 58500 930
5 800 000 32 300 000 17 794 098 25 500 00 26 550 000 112 194 098
2 963 662
5 200 000 38900 000 60 793 662
4 350 000 2 600 000
8 400 000
6 900 000 14 000 000 18400 000 15 500000 83 750 000

Samtals kr. 24 050 000 33 480 000 33 700 000 59 950 000

72 964 205 141 350 000 169 400 000 534 894 205

Fylgiskjal 2.
Útborguð lán 1967—1974.
Tegundir framkvæmda

1967

1968

1969

1970

1971

1972

I. Vatnsveitur
......... 17 150 000 24 480 000 22 050 000 20 500 000 26 900 000 39 900 000
II. Hitaveitur
............
350 000
300 000 2 000 000 31 000 000 20 000 000 66 000 000
III. Skóla- og iþróttamannvirki
............ 4 850 000 3 250 000 5100 000
3 250 000 18 964 205 15 800 000
IV. Gatnag. og holr. .. 1100000 3 450 000 1 900 000
3 300 000 17 750 000
4 000 000
V. Sjúkrahús og
læknisbúst...................
500 000
1000 000
300 000
0 2 150 000
400 000
VI. Ýmislegt ................
300 000 2 000 000
500 000
3 300 000
800 000
900 000

1973

Samtals

44 800 000 195 780 000
38200 000 157 850 000
14150000
67 750 000

65 364 205
99 250 000

0
4 500000

4 350 000
12 300 000

Samtals kr. 24 050 000 33 480 000 33 700 000 S9 950 000 72 964 205 141 350 000 169 400 000 534 894 205
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Fylgiskjal 3.

Lánasjóður sveitarfélaga.
TekiS lán
þús. kr.

24 050
33 480
33 700
59 950
72 964
141350
169 400

5 000
15 000
10 000
25 000
40 000
100000
120 000

19 050
18480
23 700
34 950
32 964
41350
49 400

Alls kr. 534 894

300 000

234 894

Ár

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Nd.

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

Eigið ráðstöfunarfé sjóðsins
% af veittum
1 þús. kr.
lánum

Veitt lán
þús. kr.

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

4. Frumvarp til laga

75.8
55.0
73.0
58.2
45.2
29.2
29.5

Í4. mál]

um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
1. gr.

Verðlagsráð sjávarútvegsins skal eins fljótt og við verður komið ákveða nýtt
lágmarksverð á öllum tegundum sjávarafla, samkvæmt lögum nr. 81 23. júli 1974
um Verðlagsráð sjávarútvegsins. Hið nýja verð skal taka gildi frá og með 1. september 1974 og gilda ekki skemur en til 31. desember 1974. Við ákvörðun hins nýja
verðs skal þess gætt, að hækkun almenns fiskverðs verði að meðaltali ekki meiri
en 11% frá þvi verði, sem í gildi hefur verið, sbr. tilkynningu Verðlagsráðs sjávarútvegsins nr. 10/1974.
2. gr.
1. og 2. málsliður 2. gr. laga nr. 79/1968 orðist svo: Þegar fiskiskip selur afla
i innlendri höfn eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að sala fari fram, skal
fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða gjald til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, er nemi
15% fiskverðs eins og það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins.
3. gr.

1. málsliður 4. gr. laga nr. 79/1968 orðist svó: Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal það greiða 21% af heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti)
aflans til Stofnfjársjóðs fiskiskipa.
4. gr.

Olíusjóður fiskiskipa skal starfræktur í þeim tilgangi að greiða niður verð
á brennsluoliu til islenskra fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur.
Tekjur sjóðsins skulu vera af sérstöku útflutningsgjaldi, sem hér segir:
a) 4.0% af f.o.b.-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en saltfisks, skreiðar og
þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum.
b) 5.5% útflutningsgjald af f.o.b.-verði útflutnings saltfisks og skreiðar.
Útflutningsgjaldið réiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu
vöru, og setur Sjávarútvegsráðuneytið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum
greinar þessarar.
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5. gr.
1. til 3. tl. 2. gr. laga nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafuröum, orðist

svo:
1. kr. 2 400.00 á hvert útflutt tonn greiðist af frystum karfa- og ufsaflökum og
þurrkuðum saltufsa.
2. kr. 4 200.00 á hvert útflutt tonn greiðist af saltfiski — öðrum en þurrkuðum
ufsa — saltfiskflökum, söltuðum þunnildum, saltfiskbitum og söltuðum gellum.
3. kr. 4 750.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum -— öðrum en karfaog ufsaflökum — frystum hrognum, söltuðum hrognum ót. a., frystum gellum,
skreið, hertum þorskhausum og niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum.
—; Nemi gjald samkvæmt töluliðum 1—3 meiru en svarar 4%% af f.o.b.-verðmæti
útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er
umfram þetta mark.
6. gr.
Töluliðir 1—7 í 3. gr. laga nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum
orðist svo:
1. Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem
sjávarútvegsráðuneytið setur ,.................................................................... 87.8%
2. Til Fiskveiðasjóðs íslands ..........................................................................
7.5%
3. Til Fiskimálasjóðs ..........................,............................. ...........................
2.0%
4. Til smíði haf- og fiskirannsóknaskips ....................................................
1.2%
5. Til byggingar í þágu rannsóknastofnana sjávarútvegsins ....................
0.5%
6. Til Landssambands isl. útvegsmanna ........................................................
0.5%
7. Til samtaka sjómanna skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur 0.5%
7. gr.
1. mgr. 5. gr. laga nr. 72/1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins orðist svo:
Tekjur Verðjöfnunarsjóðs skulu vera allt að þremur fjórðu hlutum af verðhækkun, sbr. 7. gr., sem verður á þeim afurðum fiskiðnaðarins til útflutnings,
sem lög þessi ná til. Renna þessar tekjur til viðkomandi deilda sjóðsins.
8. gr.
2. málsliður 6. gr. laga nr. 72/1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins orðist
svo:
Verðbætur skulu þó aldrei nema meiru en þremur fjórðu hlutum verðlækkunarinnar og ekki umfram það fé, sem viðkomandi deild ræður yfir, þegar til
greiðslu verðbóta kemur.
9. gr.
Fé það, sem kemur á reikning ríkissjóðs, skv. ákvæðum 2. gr. laga nr. 78/1974
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um breytingu á gengi íslenskrar krónu, umfram greiðslur skv. liðum a., b. og c. í þeirri lagagrein, skal
lagt í sérstakan gengishagnaðarsjóð, sem varið skal í þágu sjávarútvegsins með
eftirgreindum hætti:
a) Til þess að auðvelda eigendum skuttogara að standa í skilum með greiðslur
afborgana og vaxta af stofnlánum og til þess að tryggja rekstrargrundvöll
skuttogara.
b) Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa.
c) Til þess að greiða fram úr greiðsluvandræðum fiskvinnslufvrirtækja, sem átt
hafa í söluerfiðleikum á árinu 1974.
d) Til ánnarra þarfá innán sjávarútvegsins.
Heimilt er baéði áð veita lán óg óafturkræf framlög af fjármagni sjóðsins til
ófangreindra þarfa.
Óafturkræf framlög skulu nánar ákveðin með lögum.
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar.
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10. gr.
Lög þessi öölast þegar gildi og skulu ákvæði 1.—8. gr. taka til sjávarafurða
framleiddra frá og með 1. september 1974.
Ákvæði til bráðabirgða.
Stjórn Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er heimilt að inna af hendi greiðslur
upp í verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna óselds loðnumjöls af framleiðslu ársins 1974 samkvæmt reglum, sem sjóðsstjórnin setur að fengnu samþykki ráðherra.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, visast til fylgiskjals hér á eftir.
Fylgiskjal.
BRÁÐABIRGÐALÖG

um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.

Forsett Tslands
Gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til
að gera nú þegar ýmsar ráðstafanir í sjávarútvegi til þess að gengisbreyting
sú, er ákveðin var 29. ágúst s. L, dugi til að tryggja viðunandi rekstrarafkomu sjávarútvegsins og til þess að greiða fyrir ákvörðun nýs fiskverðs
frá 1. september s. 1. að telja.
Fyrir þvi eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa leið:
1. gr.

Verðlagsráð sjávarútvegsins skal eins fljótt og við verður komið ákveða nýtt
lágmarksverð á öllum tegundum sjávarafla, samkvæmt lögum nr. 81 23. júli 1974
um Verðlagsráð sjávarútvegsins. Hið nýja verð skal taka gildi frá og með 1. september 1974 og gilda ekki skemur en til 31. desember 1974. Við ákvörðun hins nýja
verðs skal þess gætt, að hækkun almenns fiskverðs verði að meðaltali ekki meiri
en 11% frá þvi verði, sem í gildi hefur verið, sbr. tilkvnningu Verðlagsráðs sjávarútvegsins nr. 10/1974.
2. gr.

1. og 2. málsliður 2. gr. laga nr. 79/1968 orðist svo: Þegar fiskiskip selur afla
i innlendri höfn eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að sala fari fram, skal
fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða gjald til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, er nemi
15% fiskverðs eins og það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins.
3. gr.
1. málsliður 4. gr. laga nr. 79/1968 orðist svo: Þegar fiskiskip selur afla i erlendri höfn, skal það greiða 21% af heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti)
aflans til Stofnfjársjóðs fiskiskipa.
4. gr.
Olíusjóður fiskiskipa skal starfræktur í þeim tilgangi að greiða niður verð
á brennsluolíu til islenskra fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Tekjur sjóðsins skulu vera af sérstöku útflutningsgjaldi, sem hér segir:
a) 4.0% af f.o.b.-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en saltfisks, skreiðar og
þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum.
b) 5.5% útflutningsgjald af f.o.b.-verði útflutnings saltfisks og skreiðar.
Útflutningsgjaldið reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu
vöru, og setur sjávarútvegsráðuneytið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum
greinar þessarar.
5. gr.
1. til 3. tl. 2. gr. laga nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum, orðist
svo:
1. kr. 2 400.00 á hvert útflutt tonn greiðist af frystum karfa- og ufsaflökum og
þurrkuðum saltufsa.
2. kr. 4 200.00 á hvert útflutt tonn greiðist af saltfiski — öðrum en þurrkuðum
ufsa — saltfiskflökum, söltuðum þunnildum, saltfiskbitum og söltuðum gellum.
3. kr. 4 750.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum — öðrum en karfaog ufsaflökum — frystum hrognum, söltuðum hrognum ót. a„ frystum gellum,
skreið, hertum þorskhausum og niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum.
— Nemi gjald samkvæmt töluliðum 1—3 meiru en svarar 4% % af f.o.b.-verðmæti
útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er
umfram þetta mark.
6. gr.

Töluliðir 1—7 í 3. gr. laga nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum
orðist svo:
1. Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem
sjávarútvegsráðuneytið setur ...................................................................... 87.8%
2. Til Fiskveiðasjóðs íslands ...................................................
7.5%
3. Til Fiskimálasjóðs ........................................................................................
2.0%
4. Til smíði haf- og fiskirannsóknaskips ......................................................
1.2%
5. Til byggingar í þágu rannsóknastofnana sjávarútvegsins .....................
0.5%
6. Til Landssambands isl. útvegsmanna .........................................................
0.5%
7. Til samtaka sjómanna skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur 0.5%
7. gr.

1. mgr. 5. gr. laga nr. 72/1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins orðist svo:
Tekjur Verðjöfnunarsjóðs skulu vera allt að þremur fjórðu hlutum af verðhækkun, sbr. 7. gr„ sem verður á þeim afurðum fiskiðnaðarins til útflutnings,
sem lög þessi ná til. Renna þessar tekjur til viðkomandi deilda sjóðsins.
8. gr.

2. málsliður 6. gr. laga nr. 72/1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins orðist
svo:
Verðbætur skulu þó aldrei nema meiru en þremur fjórðu hlutum verðlækkunarinnar og ekki umfram það fé, sem viðkomandi deild ræður yfir, þegar til
greiðslu verðbóta kemur.
9. gr.

Fé það, sem kemur á reikning ríkissjóðs, skv. ákvæðum 2. gr. laga nr. 78/1974
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu, umfram greiðslur skv. liðum a„ b. og c. i þeirri lagagrein, skal
lagt i sérstakan gengishagnaðarsjóð, sem varið skal í þágu sjávarútvegsins með
eftirgreindum hætti:
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a) Til þess að auðvelda eigendum skuttogara að standa í skilum með greiðslur
afborgana og vaxta af stofnlánum og til þess að tryggja rekstrargrundvöll
skuttogara.
b) Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa.
c) Til þess að greiða fram úr greiðsluvandræðum fiskvinnslufyrirtækja, sem átt
hafa í söluerfiðleikum á árinu 1974.
d) Til annarra þarfa innan sjávarútvegsins.
Heimilt er bæði að veita lán og óafturkræf framlög af fjármagni sjóðsins til
ofangreindra þarfa.
Öafturkræf framlög skulu nánar ákveðin með lögum.
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar.
10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu ákvæði 1.—8. gr. taka til sjávarafurða
framleiddra frá og með 1. september 1974.
Ákvæði til bráðabirgða.

Stjórn Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er heimilt að inna af hendi greiðslur
upp í verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna óselds loðnumjöls af framleiðslu ársins 1974 samkvæmt reglum, sem sjóðsstjórnin setur að fengnu samþykki ráðherra.
G jört að Bessastöðum, 20. september 1971.
Kristján Eldjárn.
(L. S.)_________________
Matthías Bjarnason.

Sþ.

5. Tillaga til þingsályktunar

[5. mál]

um könnun á raunverulegri fjárhagsstöðu atvinnufyrirtækja.
Flm.: Karvel Pálmason, ólafur Ragnar Grímsson.
Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að skipa eftir tilnefningum níu manna
nefnd til að kanna, hver sé raunverulega fjárhagsleg staða atvinnufyrirtækjanna i
landinu. Hver þingflokkur skal tilnefna einn mann í nefndina, og Alþýðusamband
íslands, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Farmanna- og fiskimannasamband
fslands og Iðnnemasamband fslands skulu hvert um sig tilnefna einn mann. Nefndin skipti sjálf með sér verkum og hraði störfum sínum eins og kostur er. Þjóðhagsstofnun og Seðlabanki fslands skulu veita nefndinni alla þá sérfræðilegu aðstoð, sem þörf er á, en kostnað við störf nefndarinnar skal greiða úr ríkissjóði.
Gr einar ger ð .
Á undanförnum vikum hefur ríkisstjórnin staðið að margvíslegum ráðstöfunum i efnahagsmálum, sem allar hafa miðað að þvi að færa mikið fjármagn frá
launþegum til atvinnufyrirtækjanna í landinu. Þessar aðgerðir, sem mjög hafa skert
— og munu skerða — lífskjör almennings, eru rökstuddar með fullyrðingum um,
að fjárhágsleg staða fyrirtækjanna sé það slæm, að stöðvun atvinnurekstrar vöfi
yfir, ef slikar ráðstafanir væru ekki gerðár. Þéssu til stuðnings eru birtar tölur
um memtan taprekstur hinna ýmsu atvinnugreina.
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Sú óumdeilanlega staðreynd, að mörg fyrirtæki í þeim atvinnugreinum, sem
að sögn eiga við mikil vandræði að etja, eru rekin með verulegum hagnaði, hlýtur
að vekja efasemdir um gildi þeirra upplýsinga um taprekstur fyrirtækjanna, sem
fyrir liggja. Bendir ýmislegt til þess, að fjárhagsleg staða þeirra sé alls ekki eins
slæm og af er látið og því ekki þörf á þeim stórfelldu kjaraskerðingaraðgerðum,
sem ríkisstjórnin hefur beitt sér fyrir að undanförnu.
Þess vegna telja flutningsmenn þessarar tillögu til þingsályktunar eðlilegt og
nauðsynlegt, að fram fari ítarleg könnun á raunverulegri fjárhagsstöðu fyrirtækjanna í landinu og að þannig verði staðið að þeirri könnun, að allur almenningur geti treyst því, að niðurstöður hennar séu réttar. Sú tilhögun, sem flutningsmenn gera tillögu um, þ. e. að þingflokkarnir og helstu samtök launafólks tilnefni menn í nefnd, sem annist þessa könnun, er vel til þess fallin að skapa traust
almennings á óhlutdrægni nefndarinnar. Skal sérstaklega á það bent, að tvenn
samtök launþega, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja og Iðnnemasamband Islands,
hafa þegar hvatt til slíkrar nefndarskipunar.
Eðlilegt er, að nefndin njóti allrar þeirrar sérfræðilegu aðstoðar, sem Þjóðhagsstofnun og Seðlabanki Islands geta veitt, enda nauðsynlegt, að nefndin geti
hraðað störfum sínum sem mest, svo að réttar upplýsingar um raunverulega fjárhagsstöðu atvinnufyrirtækjanna í landinu liggi sem fyrst fyrir.

Sþ.

6. Tillaga til þingsályktunar

[6. mál]

um varnir gegn slysahættu á fiskiskipum.
Flm.: Benedikt Gröndal, Sighvatur Björgvinsson, Eggert G. Þorsteinsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera sérstakar ráðstafanir til þess
að draga úr slysahættu á fiskiskipum, fyrst og fremst á nýjum gerðum skipa.
Greinargerð.
Síðustu ár hefur orðið mikil aukning og endurnýjun á fiskiskipaflota þjóðarinnar, og hafa verið tekin í notkun skip af nýjum gerðum og með ný tæki, þar á
meðal skuttogarar. Sjómenn okkar hafa sjaldan eða aldrei fengið aðlögunartíma
eða sérstaka þjálfun í störfum á hinum nýju skipum, heldur hafa þau verið send
til veiða umsvifalaust.
Því miður hefur komið á daginn, að margvíslegar slysahættur eru á hinum
nýju skipum, og hafa orðið tíð og alvarleg slys á þeim. Er ástæða til að gefa þessu
máli sérstaklega gaum, því að margt er hægt að gera til að draga úr þessum nýju
hættum og forða sjómönnum frá slysum.
Sjómannasamband Islands fjallaði ítarlega um þetta mál á þingi sínu nú fyrir
skömmu. í ályktun, sem það gerði um málið, „harmar þingið hin tíðu og alvarlegu
slys, sem orðið hafa á hinum nýju skuttogurum, og gerir kröfu til þess, að markvisst verði unnið að því að draga úr slysahættu á skipum þessum, ekki síst þeirri,
sem stafar af mannlegum mistökum.“
1 ályktun sambandsins segir enn fremur:
„Sé það gert m. a. með því, að þeir aðilar, sem þetta varðar, taki saman höndum til lausnar þessu vandamáli.
Sérstaklega er þessu beint til sjóslysanefndar og þeirra aðila, sem að henni
standa, einnig Fiskifélags fslands, stýrimannaskólanna og Öryggiseftirlits rikisins.
Þau atriði, sem þingið vill sérstaklega benda á í þessu sambandi, eru eftirfarandi:
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Að rannsókn sjóslysa verði flýtt sem kostur er á og niðurstöður sendar sjóslysanefnd.
Að fræðsla meðal skipshafna um orsakir slysa verði stóraukin, þ. á m. í
fjölmiðlum eins og hljóðvarpi og sjónvarpi.
Að koma upp í skipunum Ieiðbeiningum í myndun og Iesmáli til að forðast
slys.
Að halda fyrirlestra yfir skipshöfn með fræðslumyndum, áður en skip hefja
veiðar.
Að þýða og dreifa meðal skipshafnanna leiðbeiningum, sem samdar hafa verið
hjá nágrannaþjóðum okkar um hvernig slysum á skuttogurum verði varist.
Að taka upp virka fræðslu í stýrimannaskólunum meðal nemenda um þessi
mál og efna til námskeiða fyrir eldri skipstjóra og stýrimenn um öryggis- og slysavarnarmál á þessum skipum sem öðrum.
Að fordæma með öllu svo mikla fækkun skipverja, að stjórnandi skips verði
að gripa inn í svo mörg ábyrgðarmikil störf, að ekki verði við ráðið fyrir einn
mann.
Þingið bendir enn fremur á, að ef sú sókn á að haldast á erfiðustu fiskimið
heims, sem hefur gert íslenska fiskimenn hina afkastamestu í heimi, en um leið
með langhæsta slysa- og dánartölu allra starfsstétta hér á landi, verði þjóðin að
verja af sameiginlegu aflafé sínu nauðsynlegu fjármagni til slysa- og öryggismála
sæfarenda.
Þá telur þingið einnig, að lögbinda eigi ákvæði þess efnis, að allar tryggingaupphæðir og bætur sjómanna, þ. á m. úr lífeyrissjóðum þeirra, verði verðtryggðar
og aukinn kostnaður vegna þess greiðast úr ríkissjóði.“

Nd.

7. Frumvarp til laga

[7. mál]

um Framkvæmdasjóð Suðurnesja.
Flm.: Gunnar Sveinsson.
1. gr.
Sjóðurinn heitir Framkvæmdasjóður Suðurnesja.
2. gr.
Verkefni sjóðsins eru þessi:
a. Að veita lán til einstaklinga og félaga á Suðurnesjum til innlendrar atvinnuuppbyggingar og þá fyrst og fremst í sjávarútvegi og iðnaði.
b. Að veita lán til framkvæmda sveitarfélaganna á Suðurnesjum.
3. gr.
Tekjur sjóðsins skulu vera:
a. 2% af veltu Aðalverktaka og annarra verktakafyrirtækja á Keflavíkurflugvelli, af starfrækslu þeirra á Suðurnesjum.
b. % af aðstöðugjöldum, sem nú eru greidd af starfsemi á Keflavíkurflugvelli
til viðkomandi sveitarfélaga.
c. 4% af veltu Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli.
d. 2% af veltu flughafnarinnar.
e. Vextir.
4. gr.
Framkvæmdasjóðurinn er sjálfstæð stofnun. Stjórn hans skal skipuð 7 mönnum, einum frá hverju sveitarfélagi á Suðurnesjum. Skulu þeir kosnir til fjögurra
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ára í senn, að loknum sveitarstjórnarkosningum, af viðkomandi bæjarstjórn eða
hreppsnefnd. Stjórnin kýs sér sjálf formann. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af tveimur endurskoðendum, kosnum af samtökum sveitarfélaga í Reykjanesumdæmi.
5. gr.
Framkvæmdasjóðurinn skal ávaxtaður á Suðurnesjum. Stjórn sjóðsins skal
semja við lánastofnanir á Suðurnesjum um afgreiðslu fyrir hann og um geymslu
sjóðsins. Stjórn sjóðsins hefur á hendi ákvarðanir um lánveitingar hans. Allur
kostnaður við stjórn og rekstur sjóðsins skal greiðast af tekjum hans.
6. gr.
Stjórn sjóðsins ákveður, að fengnu samþykki Seðlabanka íslands, vexti af
lánum, er veitt eru úr sjóðnum.
7. gr.
Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins, svo sem lánstíma,
umsóknir um lán úr sjóðnum, tryggingar lána svo og aðra skilmála.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975.
Greinargerð.
Það sem felst í því frumvarpi, sem hér er lagt fram, er í stuttu máli, að
stofnaður verði sjóður til stuðnings innlendri atvinnustarfsemi á Suðurnesjum.
Lagt er til, að tekjur sjóðsins séu skattur af verktakastarfsemi á Keflavikurflugvelli, hluti af aðstöðugjöldum sveitarfélaga á sama stað og gjald af rikisfyrirtækjum á Keflavíkurflugvelli, sem nú eru skattfrjáls.
Á Suðurnesjum eru 7 sveitarfélög, en Suðurnes tel ég byggðina sunnan Hafnarfjarðar. Með þessum sveitarfélögum hefur á síðustu árum tekist gott samstarf
um þjónustustarfsemi og framkvæmdir, er varða öll sveitarfélögin á svæðinu. Verður því að telja eðlilegt, að sveitarfélögin ráði þessum sjóði og lánveitingum úr
honum, samkvæmt markmiðum hans.
Margir munu ef til vill segja, að ekki sé ástæða fyrir Suðurnesjamenn að fara
fram á slíka stofnun sem hér er stungið upp á, þeir hafi flugvöllinn og varnarstöðina, og þaðan streymi fé og skatttekjur. Ástæðan fyrir þessum hugsanagangi,
sem við Suðurnesjamenn verðum svo oft varir við, er sú, að fjölmargir álíta, að
allt það fólk, sem vinnur á Keflavíkurflugvelli, séu Suðurnesjamenn. Svo er þó
ekki. Stór hluti þess eru Reykvíkingar og aðrir aðkomumenn. Það er að vísu satt
og rétt, að Suðurnesjamenn hafa á margan hátt atvinnulega séð notið góðs af staðsetningu flugvallarins og varnarstöðvarinnar. Þó er það í mun minna mæli en
margur heldur.
Ihnlent atvinnulíf og þá sérstaklega frumatvinnuvegur okkar Suðurtíesjamanna, útgerð og fiskvinnsla, hefur átt og á í harðri samkeppni við flugvöllinn
og varnarstöðina um vinnuaflið á Suðurnesjum. Þessi samkeppni hefur að mörgu
leyti skapað óeðlilegt ástand varðandi rekstur þessara atvinnuvega. Nærtækasta
dæmið í þessu sambandi, sem benda má á, kemur fram i úttekt þeirri, sem nú er
gerð á vegum ríkisstjórnarinnar og leitt hefur í ljós, að útgerð og fiskvinnsla er
einna verst sett á Suðurnesjum á öllu landinu.
Staðreyndin er, að bæjar- og sveitarfélögin á Suðurnesjum fá óverulegar skatttekjur af þeim rekstri og umsvifum, er fram fer á Keflavíkurflugvelli. Á s. 1. ári
munu tekjur þessar hafa numið milli 10 og 12 milljóna króna í aðstöðugjöldum
til allra sveitarfélaganna, en mjög misjafnlega mikið til hvers þeirra eftir þvi,
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hvar fyrirtækin voru staðsett á flugvellinum. Sveitarfélögin eru því ekki undir það
búin að hafa forustu um eðlilega innlenda atvinnuuppbyggingu á Suðurnesjum við
núverandi aðstæður. Verður því að telja fullkomlega eðlilegt, að sú stóriðja, ef
segja má svo um þá starfrækslu, er fram fer á Keflavíkurflugvelli, leggi meira af
mörkum til Suðurnesja-samfélagsins í heild en nú er, bæði að því er varðar þjónustu og uppbyggingu atvinnuvega.
Allir flokkar hafa lýst því yfir, að hér eigi ekki að vera her á friðartímum.
Menn greinir aftur á móti á um, hvenær þeir tímar séu. Vonandi eru þeir ekki
langt undan. Suðurnesjamenn geta hvorki né eiga að treysta á, að varnarstöð verði
einhver afgerandi liður í atvinnuuppbyggingu þeirra, heldur verða þeir að treysta
á innlendan atvinnurekstur í framtíðinni eins og hingað til. En því aðeins verður
það hægt, að undirstöðuatvinnuvegirnir verði ekki afskiptir með uppbyggingu og
framfarir og þeir verði ekki látnir grotna niður eða kaffærðir i óraunhæfum framkvæmdum erlendra aðila. Við verðum að gera okkur ljóst, að aðstæður, bæði hér
og erlendis, geta breyst á mjög skömmum tíma, og við því verðum við að vera
viðbúnir.
Við minnumst þess, að þegar Síldarverksmiðjur ríkisins voru staðsettar á Siglufirði, en þær voru raunverulega fyrsta stóriðja á íslandi, voru þær að mestu skattog útsvarsfrjálsar. En fljótlega sáu menn, að hér hafði verið farið rangt að. Sérstaklega sáu menn þetta eftir að síldin hvarf. Siglufjarðarbær var ekki undir það
búinn að taka á sig þær breytingar í atvinnumálum, sem hvarf síldarinnar hafði
í för með sér, að nokkru vegna þess, að aðalatvinnutækið hafði verið skattfrjálst,
og eins vegna hins, að ekki hafði verið stutt við bakið á annarri atvinnustarfsemi
svo sem þurft hefði.
Lánveitingar Byggðasjóðs hafa komið mikið til umræðu í sambandi við þessi
mál. Stjórn sjóðsins hefur samþykkt að veita ekki lán úr sjóðnum til svæðisins
frá Akranesi til Þorlákshafnar. Telur stjórnin, að það samrýmist ekki þvi markmiði sjóðsins að efla jafnvægi í byggð landsins. Er það á margan hátt skiljanleg
afstaða. Þrátt fyrir það höfum við Suðurnesjamenn átt mjög erfitt með að sætta
okkur við þetta, enda hefur það komið sér mjög illa fyrir okkur í sambandi við
endurnýjun bátaflotans. Má í því sambandi benda á, að meðalaldur báta mun hér
á landi vera hæstur á Suðurnesjum, eða 16 ár. Er því endurnýjun flotans mjög
brýn. Að þessu leyti eru því Suðurnesin sambærilegri við sjávarplássin úti á landi
en t. d. Reykjavík. Stundum hefur beinlínis oltið á Byggðasjóði, hvort af skipakaupum gæti orðið á Suðurnesjum. 1 slíkum tilfellum hefur verið sótt hart að
sjóðnum, því að í annað hús var ekki að venda, og lánið þá fengist eftir mikla
eftirgangsmuni.
Með stofnun Framkvæmdasjóðs Suðurnesja tel ég, að verið sé að koma til móts
við Suðurnesjamenn í sambandi við endurnýjun fiskiskipa þeirra og uppbyggingu
islensks atvinnurekstrar, þótt það fé, sem myndast í sjóðnum árlega, sé ekki mikið.
Lauslega áætlað ætti það að geta orðið um 35 millj. kr. á ári og mundi að einhverju leyti a. m. k. losa Byggðasjóð undan þeirri ásókn, sem nú er í lán hjá honum til uppbyggingar sjávarútvegs Suðurnesjasvæðisins, og stuðla að því, að Suðurnesjamenn gætu orðið sjálfum sér nógir á þessu takmarkaða sviði. Hér er um fé
að ræða, er myndast á svæðinu sjálfu og tilheyrir sveitarfélögunum öllum. Því
er eðlilegt, að þau ráði því sjálf.
Stór hluti af Suðurnesjamönnum er aðfluttur til Suðurnesja utan af landi.
Þeir og aðrir Suðurnesjamenn gleðjast yfir þeim framförum, er þar hafa átt sér
stað á undanförnum árum. Þeir fagna þeim auknu möguleikum, sem Byggðasjóður
hefur til að auka framfarir og uppbyggingu á landsbyggðinni með eflingu sjóðsins,
og vilja síður en svo leggja stein í götu þeirra framfara, er með því geta átt sér
stað. En þeir vilja jafnframt benda á þá sérstöðu, er Suðurnesin hafa í þessu máli.
Sumir munu ef til vill líta svo á, að með stofnun þessa sjóðs sé verið að skapa
hættulegt fordæmi, varhugavert geti verið að leyfa svo afmörkuðu svæði að hafa
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sinn eigin framkvæmdasjóð. En því fer fjarri. Fram hafa komið hugmyndir um
að byggja Byggðasjóð upp á þennan hátt, þ. e. að honum væri skipt eftir fjórðungum eða kjördæmum. Væri fyllilega athugandi, hvort sú tillaga á ekki rétt á sér.
Réttilega má benda á, að hér er ekki gert ráð fyrir neinum möguleikum til
stuðnings við sjávarútveg Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, þótt þeir staðir eigi ekki
möguleika á fyrirgreiðslu úr Byggðasjóði, skv. reglum hans. Því er til að svara,
að Reykjavíkurborg hefur þegar sinn eigin Framkvæmdasjóð, sem veitt hefur lán
til togarakaupa. Hafnfirðingar hafa stóriðju á sínu svæði, sem reynst hefur góður
skattborgari. Virðist ekki óeðlilegt, þótt einhverju af því fjármagni verði varið
til alhliða atvinnuuppbyggingar, þar á meðal í sjávarútvegi.

Ed.

8. Frumvarp til laga

[8. mál]

um breyting á lögum nr. 67 1971, um almannatryggingar.
Flm.: Helgi F. Seljan, Stefán Jónsson.
1. gr.
Við 43. gr. laganna bætist nýr liður, i-liður, svo hljóðandi:
Ef sjúklingur þarf að leita til sérfræðings að læknisráði um lengri vegu, skal
greiða honum hluta af ferðakostnaði samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.
Þurfi sjúklingur að leita sérfræðiþjónustu á reglubundinn hátt, árlega eða
oftar, skal greiða honum ferðakostnaðinn að fullu. Greiðsla ferðakostnaðar miðist
við vottorð viðkomandi læknis og sérfræðings.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Gr einar ger ð,
Lög um almannatryggingar eru í stöðugri endurskoðun, enda sérstök nefnd
starfandi að því verkefni. Margar veigamiklar lagfæringar hafa verið gerðar á
þessari löggjöf á síðustu árum og sérstök áhersla á það lögð í tíð síðustu ríkisstjórnar.
Enn bíða þó mörg verkefni úrlausnar, sem ekki hefur tekist að ná fram. Hér
er að einu þeirra vikið, sem ekki verður hjá komist að ráða á einhverja bót.
Nær öll sérfræðiþjónusta á sviði lækninga er á höfuðborgarsvæðinu og þangað
verður fólk að leita úr fjarlægum landshlutum, ef sérstakra meiri háttar rannsókna og aðgerða er þörf. Sérstaklega er þetta tilfinnanlegt hvað kostnað snertir
þegar um sjúkdóma er að ræða, sem krefjast reglubundinna ferða á fund sérfræðinga, jafnvel oft á ári. Við allan ferðakostnaðinn bætist svo oft mikill dvalarkostnaður í Reykjavík.
Engin sanngirni er í því, að sjúklingar beri þennan kostnað bótalaust, því
meðan svo er, þá er hér um að ræða stórkostlega mismunun fólks eftir búsetu.
Með nýjum lögum um heilbrigðisþjónustu er að vísu ráð fyrir því gert að
flytja aukna sérfræðiþjónustu til fjórðungssjúkrahúsa og heilsugæslustöðva. Að því
verkefni ber að vinna af alefli, enda um flest hagkvæmari skipan, en enn mun
þó langt í land, að á þessu verði sú breyting, sem þyrfti að verða.
Á meðan þess er beðið, þarf að leita annarra leiða, og fuRnægjandi verður
þessi þjónusta aldrei. Með frumvarpi þessu er lagt til, að annars vegar verði skv.
nánari ákvæðum í reglugerð greiddur hluti ferðakostnaðar sjúklings á fund sérfræðings og fari þá sá hluti eftir þeirri vegalengd, sem fara þarf, þannig að hærri
hluti yrði greiddur eftir því sem fjarlægðin væri meiri. Hér þarf hvort tveggja að
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vera til staðar: vottorð viðkomandi læknis svo og þess sérfræðings, sem til er
leitað, svo að misnotkun verði fyrirbyggð sem mest, en einmitt vegna þeirrar hættu
mun endurskoðunarnefnd tryggingalaganna hafa hikað við að fara út á þessa braut.
Hins vegar er svo ákvæði um það, að ferðakostnaður þeirra sjúklinga, sem
reglulega, árlega eða oftar, þurfa að leita til sérfræðinga vegna sjúkleika síns, verði
að fullu greiddur, enda komi þar einnig hvort tveggja til: vottorð læknis heima
fyrir svo og viðkomandi sérfræðings.
Ekki skal úr því dregið, að það fyrirkomulag, sem hér er ráð fyrir gert, hefur
í för með sér talsverða aukningu á útgjöldum sjúkrasamlaga. Á hitt ber þó fremur
að líta, hvert réttlætismál hér er á ferð og hve miklum upphæðum yrði hér létt
af þeim, sem svo sannarlega þurfa á því að halda. Þetta fólk á í sem allra flestu
að sitja við sama borð og þjóðfélagsþegnar á Faxaflóasvæðinu.
Hér er lagt til, að úr því misrétti, sem nú viðgengst, verði að nokkru bætt.
Frumvarpið er flutt af brýnni þörf, samkvæmt mörgum eindregnum áskorunum
fólks, sem þarf sjúkleika síns vegna að kosta til miklum fjármunum, sem það fær
þó aldrei að fullu bætta, jafnvel þótt frv. þetta nái fram að ganga.
Aðrar skýringar og frekari rökstuðningur kemur fram í framsögu málsins.

Sþ.

9. Fyrirspurnir.

[9. mál]

I. Til fjármálaráðherra um lántöku fyrir Hafnabótasjóð.
Frá Karvel Pálmasyni og Geir Gunnarssyni.
1. Hefur ríkisstjórnin í hyggju að nota heimild i fjárlögum til handa Hafnabótasjóði að taka allt að 50 millj. kr. lán til að létta greiðslubyrði hafnarsjóða?
2. Ef svo er, hvenær má þá vænta þess, að það fjármagn korni til úthlutunar?
II. Til iðnaðarráðherra um verð á rafmagni til húshitunar.
Frá Ingólfi Jónssyni.
Er fyrirhugað að lækka verð á rafmagni til húshitunar, þannig að hitun
húsa með raforku verði ekki dýrari en með niðurgreiddri olíu?
III. Til iðnaðarráðherra um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.
Frá Ólafi Ragnari Grímssyni.
Hefur rikisstjórnin tekið ákvörðun um að leggja fram á yfirstandandi
þingi frumvarp til laga um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal, sem sé við það
miðað, að virkjunin taki til starfa 1978?
IV. Til menntamálaráðherra um stöðu félagsheimilasjóðs.
Frá Helga F. Seljan.
1. Hve mörg félagsheimili hafa notið framlaga úr sjóðnum frá upphafi, hve
mörg munu njóta framlaga á þessu ári og hve mörg eru í byggingu eða vitað
er um fyrirhugaða byggingu á, sem ekki hafa enn hlotið framlög?
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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2. Hver er staða sjóðsins nú gagnvart félagsheimilunum, og ef um vangoldin
skylduframlög er að ræða, hverju nema þau þá nú?
3. Hefur sjóðurinn tekið þátt í viðhaldi og endurbótum eldri félagsheimila,
og ef svo er ekki, hverjir möguleikar eru þá á slíkri þátttöku?

Ed.

10. Frumvarp til laga

um breyting á lögum nr. 54 29.
1936, um þingsköp Alþingis.

máí

[10. mál]

1972, um breyting á lögum nr. 115 19. nóv.

(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
1. tölul. 1. málsgr. 5. gr. laganna orðist svo:
1. fjárveitinganefnd, skipuð 9—11 mönnum samkvæmt ákvörðun Alþingis.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Fjárveitinganefnd var fyrst kjörin í sameinuðu Alþingi árið 1934 samkvæmt
breytingum, sem gerðar voru á stjórnarskrá og þingsköpum á árinu 1933. Var þá
ákveðið, að nefndin skyldi skipuð 9 mönnum. Á þeim fjórum áratugum, sem liðnir
eru síðan, hafa verkefni nefndarinnar stóraukist, og mörg undanfarin ár hafa
nefndarmenn orðið að skipta með sér verkum við athugun einstakra málaflokka.
Er því eðlilegt, að heimilað verði að fjölga í nefndinni og hún skipuð 9—11 mönnum samkvæmt ákvörðun Alþingis.

Ed.

11. Frumvarp til laga

[11. mál]

um launajöfnunarbætur, bætur ahnannatrygginga og verðlagsmál.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1- grÁ timabilinu 1. október 1974 til 31. maí 1975 skulu launagreiðendur greiða
launajöfnunarbætur í stað ahnennrar verðlagsuppbótar á laun umfram þá verðlagsuppbót, sem svarar til kaupgreiðsluvísitölu 106,18 stig, sem hér segir:
1. Á laun, sem eru lægri en 50 000 krónur á mánuði fyrir fulla dagvinnu, miðað
við kaupgreiðsluvísitölu 106,18 stig, greiðist 3 500 króna bætur á mánuði til
þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra. Bætur
á yfirvinnukaup greiðist hlutfallslega þannig að gildandi tengsl yfirvinnu- og
dagvinnukauptaxta haldist.
2. Á laun á bilinu 50 000 til 53 500 krónur fyrir fulla dagvinnu, miðað við kaupgreiðsluvísitölu 106,18 stig, greiðist 3 500 króna bætur á mánuði að frádreginni þeirri fjárhæð, sem kauptaxtinn er hærri en 50000 krónur á mánuði, til
þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra.
Bætur á hvern yfirvinnutima greiðist á þessu taxtabili í sama hlutfalli við
bætur á dagvinnulaun og greindi í 1. lið þessarar greinar.
3. Á hærri laun greiðast ekki launajöfnunarbætur.
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2. gr.
Setja skal reglugerð um ákvörðun launajöfnunarbóta skv. 1. gr. Við samningu
reglugerðarinnar skal haft náið samráð við aðila vinnumarkaðarins.
Þess skal gætt, þegar metin er hæð kauptaxta fyrir reglulega dagvinnu, sem
ákveðinn er með álagi á annan lægri taxta, eða sem hlutfall af hærri taxta, að jafnan
sé miðað við hinn endanlega taxta, en ekki þann grunn, sem hann er á reistur. Með
taxta skal telja hvers konar álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum og ótvíræðurn hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. Með táxta
skal einnig telja vaktaálag að því leyti, sem það kann að vera hærra en svarar til
eftirvinnu-, næturvinnu- og heigidagsálags.
Þegar metin er hæð mánaðarlauna fyrir fulla dagvinnu skv. ákvæðisvinnutöxtum, til ákvörðunar launajöfnunarbóta, skal m. a. taka tillit til þess vinnuálags,
sem fylgja kann ákvæðisvinnu, og fyrirliggjandi upplýsinga Kjararannsóknarnefndar
um tekjur ákvæðisvinnufólks. Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skulu
gerðar upp mánaðariega eftir á á grundvelli vinutíma og tekna í liðnum mánuði.
3. gr.
Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli búvöru, sbr. lög nr. 101/
1966, skulu hækka vegna launajöfnunarbóta um 5.5% og skal sú hækkun haldast
til 31. maí 1975.
4. gr.
Hækkun sú á búvöruverði til bænda, sem hlýst af hækkun skv. 3. gr., skal ekki
greidd út í hlutfalli við framleiðsluverðmæti, heldur jafnað þannig til bænda, að hún
gagnist eingöngu hinum tekjulægri í þeirra hópi með líkum hætti og launajöfnunarbætur launþegum skv. lögum þessum. Setja skal reglugerð um innheimtu og úthlutun þessara bóta i samráði við Stéttarsamband bænda.
5. gr.
Launajöfnunarbætur skv. 1. til. 4. gr. skulu teknar til endurskoðunar, fari vísitala framfærslukostnaðar fram úr 358 stigum á gildistíma þessara laga.
6. gr.
Fjárveiting úr ríkissjóði til greiðslu fjölskyldubóta sbr. 26. gr. laga nr. 67/1971,
sbr. lög nr. 62/1974, skal miðuð við það, að árlegar fjölskyldubætur með barni verði
kr. 20 000, að óbreyttum reglum um greiðslu fjölskyldubóta, á tímabilinu 1. október
1974 til 31. maí 1975, eða að samsvarandi ívilnun verði með öðrum hætti veitt
barnmörgum fjölskyldum.
7. gr.
Fullur árlegur ellilífeyrir einstaklinga sbr. 11. gr. laga nr. 67/1971, skal vera
frá 1. október 1974 að telja kr. 155 400, ef lífeyrir er fyrst tekinn við 67 ára aldur.
Aðrar bótafjárhæðir 11. gr. þeirra laga skulu breytast hlutfallslega.
Örorkulífeyrir, barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur og ekkjulífeyrir sbr. 12.,
13., 14., 15., 17. og 18. gr. laga nr. 67/1971 skulu breytast hlutfallslega í samræmi
við þessa breytingu ellilífeyris.
8. gr.
1. málsgrein 19. gr. laga nr. 67/1971 með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 96/
1971 og lög nr. 62/1974, orðist svo:
Ef aðrar tekjur elli- og örorkulífeyrisþega en lífeyrir almannatrygginga fara
ekki fram úr kr. 41 300 á ári, skal frá 1. október 1974 að telja greiða uppbót á lífeyri hans að upphæð kr. 93 900 á ári. Hafi bótaþeginn hins vegar tekjur umfram
kr. 41 300 á ári, skal skerða uppbótina um helming þeirra tekna, sem umfram eru.
Sama gildir um hjónalífeyri, eftir þvi sem við á.
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9. gr.
Breytingar bóta almannatrygginga skv. 7. og 8. gr. skulu koma í stað breytinga
skv. 1. mgr. 78. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 12. gr. laga nr. 96/1971, af tilefni launajöfnuuarbóta skv. lögum þessum.
10. gr.
Á tímabilinu 1. október til 31. maí 1975 skulu niðurgreiðslur vöruverðs úr rikissjóði ekki verá lægri en þær eru við gildistöku laga þessara.
11. gr.
Fram til 31. maí 1975 má ekki hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald
fyrir afnot af fasteign eða lausafé frá því, sem var 23. september 1974, nema að
fengnu samþykki réttra yfirvalda og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau
telji hana óhjákvæmilega. Leyfi til hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur
hlotið staðfestingu ríkisstjórnarinnar.
Á því tímabili, er greinir í 1. mgr., má ekki hækka hundraðshluta álagningar
á vöru í heildsölu, smásölu eða öðrum viðskiptum frá því, sem var 23. september
1974, nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda og staðfestingu ríkisstjórnarinnar
sbr. 1. mgr. Gildir þetta einnig um hvers konar umboðslaun vegna sölu vöru eða
þjónustu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda
vöru eða þjónustu, þar með vinnu.
Ákvæði 1. og 2. mgr. taka einnig til verðs hvers konar vöru og þjónustu, sem
ríki, Sveitarfélög, stofnanir þeirra aðila eða aðrir opinberir aðilar láta í té gegn
gjaldi.
Ríkisstjórnin getur ákveðið lækkun á verði vöru eða þjónustu telji hún til þess
gilda ástæðu eða brýna nauðsyn.
12. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum nema þyngri viðurlög séu
ákveðin með öðrum lögum.
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi, samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á heftir.

Fylgiakjal.
BRÁÐ ABIRGÐ ALÖG
um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál.
FORSETI IsLANDS

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að
ákveða nú þegar þá skipan kjara- og verðlagsmála, sem við skuli taka,
þegar gildistími laga um viðnám gegn verðbólgu rennur út um næstu mánaðamót, en nauðsynlegt sé að rjúfa um sinn sjálfvirka víxlhækkun launa og
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verðlags, en milda þó jafnframt eftir því sem kostur er áhrif þegar orðinna
og fyrirsjáanlegra verðhækkana, m. a. í kjölfár nýafstaðinnar gengisbreytingar og skattbreytinga, á kjör þeirra, sem lægstar tekjur hafa.
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa leið:
1. gr.

A timabilinu 1. október 1974 til 31. maí 1975 skulu launagreiðendur greiða
launajöfnunarbætur í stað almennrar verðlagsuppbótar á laun umfram þá verðlagsuppbót, sem svarar til kaupgreiðsluvisitölu 106,18 stig, sem hér segir:
1. Á laun, sem eru lægri en 50 000 krónur á mánuði fyrir fulla dagvinnu, rtiiðað
við kaupgreiðsluvísitölu 106,18 stig, greiðist 3 500 króna bætur á mánuði til
þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra. Bætur
á yfirvinnukaup greiðist hlutfallslega þannig að gildandi tengsl yfirvinnu- og
dagvinnukauptaxta haldist.
2. Á laun á bilinu 50 000 til 53 500 krónur fyrir fulla dagvinnu, miðað við kaupgreiðsluvisitölu 106,18 stig, greiðist 3 500 króna bætur á mánuði að frádreginni þeirri fjárhæð, sem kauptaxtinn er hærri en 50 000 krónur á mánuði, til
þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra.
Bætur á hvern yfirvinnutíma greiðist á þessu taxtabili i sama hlutfalli við
bætur á dagvinnulaun og greindi i 1. lið þessarar greinar.
3. Á hærri laun greiðast ekki launajöfnunarbætur.
2. gr.

Setja skal reglugerð um ákvörðun launajöfnunarbóta skv. 1. gr. Við samningu
reglugerðarinnar skal haft náið samráð við aðila vinnumarkaðarins.
Þess skal gætt, þegar metin er hæð kauptaxta fyrir reglulega dagvinnu, sem
ákveðinn er með álagi á annan lægri taxta, eða sem hlutfall af hærri taxta, að jafnan
sé miðað við hinn endanlega taxta, en ekki þann grunn, sem hann er á reistur. Með
taxta skal telja hvers konar álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum og ótvíræðum hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. Með taxta
skal einnig telja vaktaálag að því leyti, sem það kann að vera hærra en svarar til
eftirvinnu-, næturvinnu- og helgidagaálags.
Þegar metin er hæð mánaðarlauna fyrir fulla dagvinnu skv. ákvæðisvinnutöxtum, til ákvörðunar launajöfnunarbóta, skal m. a. taka tillit til þess vinnuálags,
sem fylgja kann ákvæðisvinnu, og fyrirliggjandi upplýsinga Kjararannsóknarnefndar
um tekjur ákvæðisvinnufólks. Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skulu
gerðar upp mánaðarlega eftir á á grundvelli vinnutima og tekna i liðnum mánuði.
3. gr.

Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli búvöru, sbr. lög nr. 101/
1966, skulu hækka vegna Iaunajöfnunarbóta um 5.5% og skal sú hækkun haldast
til 31. mai 1975.
4. gr.

Hækkun sú á búvöruverði til bænda, sem hlýst af hækkun skv. 3. gr., skal ekki
greidd út í hlutfalli við framleiðsluverðmæti, heldur jafnað þannig til bænda, að hún
gagnist eingöngu hinum tekjulægri í þeirra hópi með likum hætti og launajöfnunarbætur launþegum skv. Iögum þessum. Setja skal reglugerð um innheimtu og úthlutun þessara bóta í samráði við Stéttarsamband bænda.
5. gr.

Launajöfnunarbætur skv. 1. til 4. gr. skulu teknar til endurskoðunar, fari visitala framfærslukostnaðar fram úr 358 stigum á gildistima þessara laga.

214

Þingskjal 11
6. gr.

Fjárveiting úr ríkissjóði til greiðslu fjölskyldubóta sbr. 26. gr. laga nr. 67/1971,
sbr. lög nr. 62/1974, skal miðuð við það, að árlegar fjölskyldubætur með barni verði
kr. 20 000, að óbreyttum reglum um greiðslu fjölskyldubóta, á timabilinu 1. október
1974 til 31. maí 1975, eða að samsvarandi ivilnun verði með öðrum hætti veitt
barnmörgum fjölskyldum.
7. gr.
Fullur árlegur ellilífeyrir einstaklinga sbr. 11. gr. laga nr. 67/1971, skal vera
frá 1. október 1974 að telja kr. 155 400, ef lífeyrir er fyrst tekinn við 67 ára aldur.
Aðrar bótafjárhæðir 11. gr. þeirra laga skulu breytast hlutfallslega.
örorkulífeyrir, barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur og ekkjulifeyrir sbr. 12.,
13., 14., 15., 17. og 18. gr. laga nr. 67/1971 skulu breytast hlutfallslega í samræmi
við þessa breytingu ellilifeyris.
8. gr.
1. málsgrein 19. gr. laga nr. 67/1971 með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 96/
1971 og lög nr. 62/1974, orðist svo:
Ef aðrar tekjur elli- og örorkulifeyrisþega en lifeyrir almannatrygginga fara
ekki fram úr kr. 41 300 á ári, skal frá í. október 1974 að telja greiða uppbót á lifeyri hans að upphæð kr. 93 900 á ári. Hafi bótaþeginn hins vegar tekjur umfram
kr. 41 300 á ári, skal skerða uppbótina um helming þeirra tekna, sem umfram eru.
Sama gildir um hjónalifeyri, eftir þvi sem við á.
9. gr.
Breytingar bóta almannatrygginga skv. 7. og 8. gr. skulu koma í stað breytinga
skv. 1. mgr. 78. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 12. gr. laga nr. 96/1971, af tilefni launajöfnunarbóta skv. lögum þessum.
10. gr.
Á tímabilinu 1. október til 31. maí 1975 skulu niðurgreiðslur vöruverðs úr ríkissjóði ekki vera lægri en þær eru við gildistöku laga þessara.
11. gr.
Fram til 31. maí 1975 má ekki hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald
fyrir afnot af fasteign eða lausafé frá þvi, sem var 23. september 1974, nema að
fengnu samþykki réttra yfirvalda og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau
telji hana óhjákvæmilega. Leyfi til hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur
hlotið staðfestingu rikisstjórnarinnar.
Á þvi timabili, er greinir í 1. mgr., má ekki hækka hundraðshluta álagningar
á vöru i heildsölu, smásölu eða öðrum viðskiptum frá þvi, sem var 23. september
1974, nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda og staðfestingu ríkisstjórnarinnar
sbr. 1. mgr. Gildir þetta einnig um hvers konar umboðslaun vegna sölu vöru eða
þjónustu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda
vöru eða þjónustu, þar með vinnu.
Ákvæði 1. og 2. mgr. taka einnig til verðs hvers konar vöru og þjónustu, sem
ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra aðila eða aðrir opinberir aðilar láta í té gegn
gjaldi.
Ríkisstjórnin getur ákveðið lækkun á verði vöru eða þjónustu télji hún til þess
gilda ástæðu eða brýna nauðsyn.
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12. gr.

Brot gegn ákvæðum laga þessara varöa sektum nema þyngri viðurlög séu
ákveðin með öðrum lögum.
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála.
13. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Gjört að Bessastööum, 24. peptember 1974.
Kristján Eldjárn.
(L. S.)

Ed.

_______ _
Geir Hallgrimsson.

12. Frumvarp til laga

[12. mál]

um heimild til að setja á fót vinnslustöðvar á sviði sjávarútvegs.
Flm.: Stéingrimur Hermannsson.
1. gr.
Óheimilt skal að stækka eða setja á fót nýjar vinnslustöðvar á þeim sviðum
sjávarútvegs, sem háð eru aflatakmörkunum, sem sjávarútvegsráðherra ákveður,
án sérstaks leyfis, sbr. 2. gr. Þess skal gætt, að fyrirhuguð framleiðsluaukning
rúmist innan þeirra aflamarka, sem ákveðin hafa verið á viðkomandi sviði og fyrir
viðkomandi svæði.
2. gr.

Sjávarútvegsráðuneytið veitir umrædd leyfi samkvæmt ákvörðun þriggja manna
nefndar, sem sjávarútvegsráðherra skipar. Einn nefndarmanna skal skipaður samkvæmt tilnefningu stjórnar Framkvæmdastofnunar rikisins, annar samkvæmt tilnefningu stjórnar Fiskveiðasjóðs íslands, en sá þriðji án tilnefningar, og skal hann
vera formaður nefndarinnar. Leitað skal umsagnar Hafrannsóknastofnunar um
leyfisumsóknir.
3. gr.

Opinberum sjóðum og öðrum lánastofnunum skal óheimilt að veita lán til umræddra framkvæmda eða rekstrar, fyrr en leyfi, sbr. 1. gr., liggur fyrir.
4. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp til laga um sama efni var lagt fram á 93. löggjafarþingi og aftur á
því 94. nokkuð breytt, én varð ekki útrætt. í greinargerð með því frumvarpi sagði
svo m. a.:
„Með stóraukinni sókn á fleStum eða öílum sviðum sjávarútvegs hefur reynst
nauðsynlegt að takmarka veiðar eftir ýmsum leiðum. Við rækju- og humarveiðar
hefur t. d. bæði aflatimi og aflamagn verið ákveðið af sjávarútvegsráðuneytinu,
og svipað má segja um veiðar á hörpudiski á ákveðnum svæðum. Ljóst virðis*
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jafnframt, að takmarkanir á afla af krabbadýrum og skelfiski munu færast í vðxt.
Heimild til veiða á þessum sviðum er jafnframt háð leyfum, sem sama ráðuneyti
veitir, og eru þau leyfi bundin við ákveðin svæði.
Við fiskveiðar eru friðunaraðgerðir aðrar. Þar er lögð áhersla á að friða hrygningar- og uppeldisstöðvar. Beinar takmarkanir á aflamagni eða leyfisveitingar, þar
sem veiðar eru á annað borð leyfðar, virðast fremur ósennilegar við slíkar veiðar.
Ljóst er, að ofangreindar aflatakmarkanir, einkum í sambandi við veiðar á
skelfiski og krabbadýrum, hljóta að hafa bein áhrif á eðlilega afkastagetu í landi
og arðsemi vinnslufyrirtækja. Með of mörgum slíkum fyrirtækjum á ákveðnu
svæði má auðveldlega kippa rekstrargrundvellinum undan atvinnurekstrinum á
svæðinu öllu með stóralvarlegum afleiðingum fyrir viðkomandi byggðarlag.
Sjávarútvegsráðuneytið ákveður með reglugerðum umræddar aflatakmarkanir.
Hins vegar hefur virSt lítil eða engin samræming á byggingu vinnslustöðva og
þess háttar aflatakmarkana á viðkomandi sviðum. Um það má nefna ýmis dæmi,
sem ekki verða þó rakin í þessari greinargerð. Á þessu þarf að verða breyting."
I meðferð sjávarútvegsnefndar á 93. löggjafarþingi bárust fjórar umsagnir um
frv. Þær voru frá Framkvæmdastofnun ríkisins, sjávarútvegsráðuneytinu, Útvegsbanka Islands og Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna
mælir gegn samþykkt frv. Hinir aðilarnir allir telja eðlilegt og jafnvel nauðsynlegt, að eftirlit sé haft með því, hvar vinnslustöðvar eru settar á fót, þar sem
afli er takmarkaður og veiðar bundnar leyfum. Bankaráð Útvegsbanka Islands
tekur ekki afstöðu til þess, hvort slíka samræmingu eigi að tryggja með löggjöf
eða með almennri stjórn fjárfestingarlána. Sjávarútvegsráðuneytið telur, að opinberar lánastofnanir eigi fyrst og fremst að kynna sér þessar aðstæður og annan
grundvöll fyrir stofnun slikra vinnslustöðva, áður en þær veita fjármagn til þeirra.
Ráðuneytið bendir jafnframt á, að i frumvarpið vantaði ákvæði um heimild til
þess að setja nánari reglur um framkvæmd í reglugerð og einnig um viðurlög
við brotum. Framkvæmdastofnun ríkisins telur, að hér sé hreyft nauðsynjamáli,
en vekur athygli á því, að leyfis til stækkunar á þeim vinnslustöðvum, sem fyrir
eru, þurfi einnig að krefjast.
I samræmi við þær umsagnir, sem bárust, var við endurflutning á 94. löggjafarþingi bætt í 1. gr. frumvarpsins ákvæði um stækkun vinnslustöðva. Með tilvísun til ábendinga um nauðsynlega samræmingu við lánastofnanir var lagt til í
2. gr., að sjávarútvegsráðuneytið veitti umrædd leyfi samkvæmt ákvörðun þriggja
manna nefndar, sem í sætu fulltrúar slíkra aðila. Ætti þannig að vera tryggð nauðsynleg samræming.
Einnig var bætt við nýrri grein um heimild til þess að ákveða með reglugerð
nánari framkvæmd laganna.
Ekki þótti ástæða til þess að setja í frumvarpið ákvæði um viðurlög. Ljóst er,
að sjávarútvegsráðuneytið hefur slíkt í hendi sér. Til dæmis virðist sjálfsagt, að
veiðiheimildir séu bundnar því skilyrði, að afla sé ekki landað hjá vinnslustöðvum,
sem brotlegar hafa gerst við lög þessi.

Sþ.

13. Tillaga til þingsályktunar

[13. mál]

um rafvæðingu dreifbýlisins.
Flm.: Steingrímur Hermannsson, Ingvar Gíslason, Gunnlaugur Finnsson,
Vilhjálmur Sigurbjörnsson, Stefán Valgeirsson, Ásgeir Bjarnason,
Ingi Tryggvason, Halldór Ásgrímsson, Páll Pétursson, Jón Helgason.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta vinna og leggja fram á Alþjngi
fyrir vorið 1975 tveggja ára áætlun um áframhaldandi rafvæðingu dreifbýlisins.
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Skal gert ráð fyrir því, að framkvæmdir samkvæmt þeirri áætlun hefjist vorið
1975.
Við gerð þessarar áætlunar skal m. a. leggja áherslu á eftirgreind atriði:
1. Meðalfjarlægð á milli býla skal aukin í a. m. k. 6 km og samsvarandi kostnað.
2. Fjarlægari býli innan sveitarfélags skulu látin njóta meðalfjarlægðar.
3. Býli, sem í gildandi áætlun hafa verið skilin eftir vegna fjarlægðar, þrátt fyrir
það að meðalfjarlægð innan sveitarfélagsins hefði orðið innan við 3 km, skulu
tengd samveitunni í fyrsta áfanga hinnar nýju áætlunar, sé þess óskað.
Jafnframt skal leggja fram tillögur um viðunandi lausn á raforkumálum þeirra
býla, sem hafa ekki verið tengd samveitu að áætlunatímabilinu loknu, og um jöfnuð á raforkuverði.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi, en varð ekki útrædd. Greinargerð þeirri,
sem hér fylgir, hefur aðeins verið breytt með tilliti til breytts verðlags og breyttra
aðstæðna.
Með þriggja ára áætlun fyrrverandi rikisstjórnar um rafvæðingu dreifbýlisins
var stigið mjög stórt skref á þessu mikilvæga sviði. Samkvæmt tillögum að þriggja
ára áætlun um lúkningu sveitarafvæðingar, sem. lagðar voru fram á Alþingi í nóvember 1971, voru þá 930 býli án raforku frá samveitu. Var gert ráð fyrir því, að við
lok áætlunartímabilsins haustið 1974 hefðu 765 af þessum býlum verið tengd. Heildarkostnaður við þessar framkvæmdir var samkvæmt tillögum þessum áætlaður samtals kr. 291 244 000.00. Kostnaður þessi hefur að sjálfsögðu hækkað mikið. I svari
ráðherra við fyrirspurn um þessi mál s. 1. vetur kom fram, að kostnaðurinn var
þá áætlaður um 400 millj. kr. Nýlegri upplýsingar en þær, sem fylgdu með fyrrnefndum tillögum, eru hins vegar ekki fyrirliggjandi og því eðlilegast að leggja
þær til grundvallar að svo komnu máli.
1 þessum sömu tillögum eru upplýsingar um 158 býli, sem ekki var gert ráð
fyrir að yrðu tengd samveitum á framkvæmdatímabilinu. Kostnaðurinn við tengingu þessara býla var jafnframt áætlaður samtals kr. 133 204 000.00.
í þessari tillögu til þingsályktunar er gert ráð fyrir þvi, að meðalfjarlægð verði
hækkuð í 6 km og kostnaður verði samsvarandi. Miðað við 600.000 kr. kostnað
við 3 km línu, má ætla, að þessi kostnaður hefði orðið um 1.1 millj. kr. á verðlagi ársins 1971. Samkv. nýlegum upplýsingum hefur kostnaður við sveitarafvæðingu hækkað um nálægt þvi 100% frá haustinu 1971. Miðað við það yrði kostnaður við 6 km línu um kr. 2 200 000.00.
Haustið 1971 var kostnaður við tengingu á umræddu 131 býli áætlaður
kr. 94 733 000.00. Miðað við 100% hækkun yrði þessi kostnaður nú um kr.
189 466 000.00. Meðalkostnaður hefði orðið um 723 000 kr. á verðlagi haustsins 1971,
en um 1 446 000 kr. nú.
Ljóst má vera, að hér er ekki um mikið fyrirtæki að ræða. Heildarupphæðin
er minni en varið er á einu ári nú til þessara mála. Því ætti að vera auðvelt að
framkvæma þessa áætlun á tveimur árum, eins og lagt er til.
Sumum kann að þykja lagt í mikinn kostnað við rafvæðingu einstakra býla.
1 því sambandi er rétt að hafa í huga, að rekstrarkostnaður dísilstöðva hefur margfaldást með hækkuðu olíuverði og ekki síður olíuhitun húsa. Það er þvi þjóðhagslega ákaflega mikils virði að losna við rekstur sem flestra disilstöðva og koma á
rafmagnshitun, þar sem jarðhitinn er ekki til staðar. Auk þess er vert að hafa í
huga, að verðmæti bújarða hefur stórhækkað. Þær bera því meiri rafvæðingarkostnað en áður var talið.
Loks er það staðreynd, að fjöldi býla með innan við 6 km meðalfjarlægð mun
vera nokkru minni en hér er talið. Bæði er það, að nokkur afskekkt býli hafa
farið í eyði og önnur hafa fengið raforku, m. a. frá eigin samveitum.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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I 2. lið tillögunnar er lögð áhersla á, að fjarlægari býli innan sveitarfélags
verði látin njóta meðalfjarlægðar. Slíkt hefur ekki verið gert í öllum tilfellum til
þessa. Mörg dæmi eru um hið gagnstæða. Bvli með fjarlægð og kostnað yfir viðurkennt meðaltal hafa iðulega verið skilin eftir við rafvæðingu sveitarfélagsins, þrátt
fyrir þá staðreynd, að meðalfjarlægð hefði orðið innan við hámark að þeim meðtöldum. Oft hefur verið um að ræða einhver bestu býli viðkomandi sveitar. Ekki
verður heldur varist þeirri hugsun, að framkvæmdir hafa að þessu leyti verið
nokkuð handahófskenndar.
Sjálfsagt er að leggja áherslu á að ná til eins margra býla með raforku og
frekast er unnt, fremur en að leita leiða til hins gagnstæða. Því er lögð áhersla á
bætta framkvæmd að þessu leyti.
Af ofangreindum ástæðum er nú svo ástatt með allmörg býli, að þau hafa ekki
verið tengd samveitu við rafvæðingu viðkomandi sveitarfélags. Enn alvarlegra er,
að sum þessara býla eiga nú á hættu að verða ekki tengd, ef litið er á fjarlægð til
þeirra sérstaklega. Nauðsynlegt er að leiðrétta slík mistök með því að láta þessi
býli njóta meðalfjarlægðarinnar innan sveitarfélagsins í heild. Því er i 3. lið tillögunnar lögð áhersla á, að svo verði gert, og jafnframt að tengja þau sam.veitunni
við upphaf hinnar nýju áætlunar.
Það er eðlilegt, að spurt sé, hvers vegna ekki er lagt til, að öll býli landsins
verði tengd samveitum í næsta áfanga. Liklega verða um 20—25 býli utan samveitna. Þvi er helst til að svara, að ekki þótti rétt að spenna bogann of hátt. Sum
þessara býla eru mjög fjarlæg og það lítil, að vafasamt er, að þau beri þann mikla
koslnað, sem yrði samfara tengingu þeirra við samveitu. Meðalkostnaður fyrir þessi
býli yrði líklega nálægt 3 millj. kr. nú. Hins vegar er sjálfsagt að kanna, hvort
ekki megi tengja þessi býli samveitu síðar eða að hið opinbera jafni á einhvern
máta orkukostnað hjá slíkum býlum, t. d. með rekstri dísilstöðva og með raforkuverði, sem yrði sambærilegt við það, sem er hjá samveitum. í tillögunni er þvi lagt
til, að þetta verði jafnframt skoðað.
Mikilvægi raforkunnar fyrir nútima mannlíf er óumdeilanlegt. Það er einnig
staðreynd, að dísilstöðvum og olíuhitun fylgir bæði margs konar óhagræði og stóraukinn kostnaður með hraðhækkandi olíuverði. Við Islendingar erum hins vegar
svo lánsamir að eiga gnægð vatnsorku. Það er skylda okkar að nýta þá orku eins
og frekast er unnt í stað olíu, bæði til raforkuframleiðslu og upphitunar, þar sem
jarðhiti er ekki til staðar. Því ber að leggja ríka áherslu á að hraða rafvæðingu
dreifbýlisins.

Sþ.

14. Tillaga til þingsályktunar

[14, mál]

um útbreiðslu sjónvarps.
Flm.: Steingrímur Hermannsson, Halldór Ásgrimsson, Ingi Tryggvason,
Páll Pétursson, Gunnlaugur Finnsson, Stefán Valgeirsson,
Ásgeir Bjarnason, Jón Helgason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera þriggja ára áætlun um útbreiðslu sjónvarps, m. a. til báta á fiskimiðum, með byggingu endurvarpsstöðva
eða aðstoð við éinstök býli, þar sem, ekki næst sending frá slikum endurvarpsstöðvum, en unnt er að skápa móttökuskilyrði með öðrum hætti. Skal að því stefnt,
að öll býli og bátar á fiskimiðum, þar sem telja má að njóta megi sjónvarpsútsendinga með viðráðanlegum stofnkostnaði, hafi fengið þá aðstöðu að framkvæmdathnabilinu loknu.
Til framkvæmda samkvæmt áætlun þessari skal aflað fjármagns þannig, að þær
geti hafist á árinu 1975.
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Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á 94. löggjafarþingi, en varð ekki útrædd. Hún er endurflutt nú með þeirri breytingu, að sjónvarpi til báta á fiskimiðum er bætt við.
í svari við fyrirspurn, sem lögð var fram veturinn 1972—73, kom fram, að 471
býli bjuggu i lok ársins 1972 við slæm eða ónothæf skilyrði til móttöku sjónvarpsútsendinga. Á því þingi var einnig upplýst, að 82 býli i Vestfjarðakjördæmi voru
án sjónvarpsmóttöku i lok ársins 1972 og 27 bjuggu við ónothæf skilyrði, eða samtals 109 býli. I Austfjarðakjördæmi voru 73 býli án skilyrða til móttöku, en 43
með ónothæf skilyrði, eða samtals 116 býli. 1 Norðurlandskjördæmi vestra mun
fjöldinn vera svipaður, en færri i öðrum kjördæmum, einkum á Suðurlandi og að
sjálfsögðu á Suðvesturlandi, þar sem nánast allir munu geta notið sjónvarps.
Samkvæmt upplýsingum Landssímans hefur lítið verið unnið að útbreiðslu
sjónvarps síðan. Er kennt um fjárskorti Ríkisútvarpsins. Þó hafa nokkur býli til
viðbótar fengið aðstöðu til móttöku sjónvarpsútsendinga. Við þetta getur ofangreind
tala lækkað uin 20—30 býli. Aftur á móti munu nokkur býli vantalin í ofangreindum fjölda og skilvrði viða mjög léleg. Niðurstaðan verður þvi sú, að lítil breyting
hefur orðið frá þessari talningu.
Sá fjöldi íbúa landsins, sem ekki fær notið sjónvarps, er ekki mikill. Það er
aðeins um 1 af hundraði landsmanna. Þetta er hins vegar yfirleitt sá hluti íbúanna,
sem býr í hinum afskekktustu byggðum, er i mörgum tilfellum innilokaður vikum,
ef ekki mánuðum saman, vegna snjóa, býr við erfiðustu skilyrði að ýmsu öðru
leyti, t. d. með tilliti til heilbrigðisþjónustu, menntamála o. fl., og telja má, að
örugglega eigi örðugast með aðgang að listum, fræðslu og skemmtunum ýmiss
konar, m. a. þeim, sem kostaðar eru af opinberu fé. Þetta eru með öðrum orðum
yfirleitt þeir íbúar landsins, sem segja má að hafi einna mesta þörf fyrir sjónvarpið.
Það mundi skapa þessu fólki ómetanlegan aðgang að ýmiss konar fræðslu, listum
og skemmtun, sem það fær annars ekki notið, og ný tengsl við umheiminn.
Að sjálfsögðu ber að líta á það sem skyldu þjóðarinnar allrar að skapa landsmönnum, hvar sem þeir búa, sem likust lifskjör. Að ýmsu leyti er útilokað að
tryggja algjöran jöfnuð lifskjara. Sjónvarpið er hins vegar bæði ákaflega mikilvægur þáttur i nútima lífskjörum og auk þess vel viðráðanlegt fyrir þjóðina að
veita landsmönnum, nánast því öllum. aðstöðu til afnota sjónvarps.
Landssiminn hefur ckki gert áætlun um kostnað við útbreiðslu sjónvarps til
allra þeirra býla, sem þess njóta ekki í dag. Þó hafa komið fram ýmsar upglýsingar um þetta. Hæstvirtur félagsmálaráðherra sagði í svari við fyrrnefndri fyrirspurn, að Landssiminn áætlaði, að einstök endurvarpsstöð kostaði a. m. k. 1.5 millj.
kr. að meðaltali. Miðað við 150 endurvarpsstöðvar hefði kostnaðurinn því orðið
225 millj. kr. á verðlagi um áramótin 1972—73. Annar háttvirtur þingmaður fullyrti, að kostnaðurinn væri um 1 inillj. kr. fyrir hverja endurvarpsstöð að meðaltali,
eða samtals um 150 millj. kr. Þess ber þó að gætaj að iðulega má leysa vandamál
einstakra bæja á ódýrari máta með því að leggja kapal með mögnurum að sjónvarpsloftneti, sem er staðsett í nokkurri fjarlægð. Eflaust má hækka ofangreindar
upphæðir um a. m. k. 50 af hundraði nú, en kostnaðurinn er þó óumdeilanlega
vel viðráðanlegur.
Fyrir nokkru var samþýkkt þingsályktun um athugun á útsendingu sjónvarps
til báta á fiskimiðurn landsins. Þetta mun hafa verið kannað og mun viða vera
kleift. Nauðsynlegt er að taka slikar framkvæmdir einnig inn á framkvæmdaáætlun.
í þingsályktunartillögu þessari er gert ráð fyrir þvf, að gerð verði þriggja ára
framkvæmdaáætlun um útbreiðslu sjónvarpsmóttöku í dreifbýli. Þetta er þýðingarmikið til þess að menn fái að vita, hvenær þeir mega gera ráð fyrir þvi, að þeim
verði sköpuð slík aðstaða.
Ljóst er, að tekjur Rikisútvarpsins af þessum viðbótarnotendum eru hverfandi
miðað við kostnað. Ekki virðist þó ástæða til að fjölyrða um það. Sú sjálfsagða
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skylda að skapa íbúum landsins sem líkust lífskjör verður ekki metin til fjár. Hins
vegar sýnir sú reynsla, sem fengin er, að Ríkisútvarpinu er ekki kleift að standa
straum af umræddum framkvæmdum af eigin tekjum og þeim fjárframlögum, sem
tíðkast hafa. Því er nauðsynlegt að afla fjármagns í þessu skyni umfram það, sem
nú er.
Sjónvarpið er orðinn æði mikilvægur þáttur í lifskjörum manna, enda leggja
þeir landsmenn, sem ekki fá notið sjónvarps, á það ríka áherslu, að úr því verði
bætt. Aðstaða til sjónvarpsmóttöku getur einnig vafalaust haft töluverð áhrif á
þróun byggðar á viðkomandi svæðum.
Það er von flutningsmanna, að Alþingi líti á það sem sjálfsagða skyldu þjóðarinnar að veita sem allra flestum landsmönnum aðgang að þessum eftirsóttu lifsgæðum. Jafnframt er því treyst, að tillaga þessi fái fljóta afgreiðslu, þannig að
framkvæmdir geti hafist á árinu 1975, enda munu fyrirliggjandi hjá Landssimanum nægar áætlanir á þessu sviði fyrir það ár og þriggja ára framkvæmdaáætlun
ætti að geta orðið tilbúin mjög fljótlega.

Ed.

15. Breytingartillaga

[10. máll

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 54 29. maí 1972, um breyting á lögum nr. 115
19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis.
Frá forsætisráðherra.
Við 1. gr. í stað „9—11 mönnum samkvæmt ákvörðun Alþingis'* komi: 10
mönnum.

Ed.

16. Frumvarp til laga

[10. máll

um breyting á lögum nr. 54 29. mai 1972, um breyting á lögum nr. 115 19. nóv.
1936, um þingsköp Alþingis.
(Eftir 2. umr. í Ed., 4. nóv.)
1. gr.
1. tölul. 1. málsgr. 5. gr. laganna orðist svo:
1. fjárveitinganefnd, skipuð 10 mÖnnum.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

17. Frumvarp til laga

[15. mál]

um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við
Norðurveg.
Flm.: Eyjólfur K. Jónsson, Ingvar Gíslason, Pálmi Jónsson, Páll Pétursson,
Halldór Blöndal, Stéfán Valgeirsson, Friðjón Þórðarson.
1. gr.
Rikissjóður gefur út happdrættisskuldabréf að upphæð allt áð 1 200 milljónir
króna til sölu innanlands á næstu árum.
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2. gr.
Happdrættisskuldabréfin eru á handhafa og falla í gjalddaga eigi síðar en að
10 árum liðnum frá útgáfudegi þeirra.
3. gr.
Af skuldabréfunum eru ýmist greiddir vextir eða vinningum úthlutað í samræmi
við útdrátt númera, sbr. 5. gr.
4. gr.
Skuldabréfin eru verðtryggð og undanþegin framtalsskyldu, vextir og vinningar eru skattfrjálsir.
5. gr.
Ráðherra setur að fengnum tillögum Seðlabanka íslands reglugerð um framkvæmd útboðsins, vaxta- og vinningskjör, flokkun bréfanna og útdráttardaga. Skal
við ákvörðun kjaranna hafa hliðsjón af almennum vaxtakjörum á hverjum tima.
6. gr.
Reglur XIX. kafla laga nr. 85 frá 23. júní 1936, um mál til ógildingar skjala
o. fl., gilda ekki um skuldabréf skv. lögum þessum.
7. gr.
Fjármunir þeir, er inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu renna
til Vegasjóðs, og skal þeim varið til að greiða kostnað við uppbyggingu Norðurvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur. Kostnaður við framkvæmd þessarar fjáröflunar greiðist af söluandvirði skuldabréfanna.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Vegna vaxandi bifreiðaumferðar finna landsmenn allir nú fyrir því, hve ófullkomið vegakerfi landsins er. Þrátt fyrir miklar vegaframkvæmdir s. 1. áratug eru
allir sammála um nauðsyn þess, að þær þurfi enn að auka og afla til þeirra meira fjár.
Þegar ákvörðun var tekin um gerð vegar á Skeiðarársandi, var jafnframt ákveðið
að efna til útboðs happdrættisskuldabréfa. Framkvæmdum á Skeiðarársandi er nú
lokið, og er þá eðlilegt, að við taki nýtt stórátak í vegagerð, og rétt að nota m. a.
þá fjáröflunarleið, sem felst í útgáfu happdrættisskuldabréfa.
Unnið er nú að nýjum kostnaðaráætlunum við gerð framtiðarvegar milli
Akureyrar og Reykjavíkur á vegamálaskrifstofunni og munu þær væntanlega liggja
fyrir, þegar mál þetta kemur til umræðu og afgreiðslu í nefnd. Ljóst er, að heildarkostnaður við vegagerðina verður mun hærri en þær 1200 milljónir kr., sem ríkisstjórninni er heimilað með frumvarpi þessu, ef samþykkt verður, að afla að láni,
en til viðbótar yrði framkvæmdin fjármögnuð með fé skv. vegáætlun og samgönguáætlun Norðurlands. Ætti þá að vera séð fyrir fjármagni til að ljúka uppbyggingu
vegarins og hefjast handa um að leggja hann bundnu slitlagi. En til að ljúka verkinu
yrði jafnframt leitað eftir láni erlendis og ákvörðun tekin um slika lántöku, þegar
kostnaðaráætlanir liggja fyrir og upplýsingar um hugsanleg lánakjör.
Ekki er því að leyna, að nú er þörf aðhalds við opinberar framkvæmdir, og
einkum er nauðsynlegt að halda í skefjum eftirspurn eftir vinnuafli. Samt sem áður
verður að ráðast í ýmsar meiri háttar framkvæmdir á næstu árum, og þá er einmitt
heppilegt að láta þau verkefni ganga fyrir, sem útheimta litið vinnuafl, eins og
vegagerð þessi, þar sem fyrst og fremst eru notaðar stórvirkar vinnuvélar, enda má

222

Þingskjal 17—18

slá framkvæmdum við brýr á frest, ef menn telja það nauðsynlegt, en raunar eru
ekki ýkjamargar brýr, sem endurbyggja þarf á þessari leið á næstunni.
Æskilegt væri að ljúka þessum framkvæmdum á 3—4 árum og hefjast þá handa
við enn aðrar stórframkvæmdir í vegamálum, einmitt með því m. a. að hagnýta
happdrættisskuldabréf. En fjáröflun með þessum hætti til meiri háttar vegaframkvæmda gerir það að verkum, að meira fjármagn verður til annarra aðkallandi
framkvæmda í vegamálum.
Góður vegur milli Akureyrar og Reykjavíkur kemur ekki einungis norðlenskum byggðum að gagni, heldur einnig Vesturlandi, Vestfjörðum og Austfjörðum —
og auðvitað landinu öllu, þvi að Sunnlendingar hagnýta veg þennan að sjálfsögðu
og gera í vaxandi mæli, eftir því sem bílaeign vex og vegurinn batnar.
I héruðunum, sem þessi vegur liggur um, búa nú 35000 manns eða 40% landsmanna utan Reykjavikur og Reykjaness. Munu þessar byggðir styrkjast verulega
við vegabæturnar, og er óvíst, hvort hægt er að gera annað átak í bráð, sem hefði
jafnmikil áhrif á jákvæða byggðaþróun í landinu, enda tengir vegurinn saman þéttbýlustu svæði landsins, þar sem samtals búa meira en % hlutar landsmanna.
Eðlilegt er, að meira fjármagns sé aflað til opinberra framkvæmda með lántökum hjá almenningi en hingað til hefur tíðkast. Ríkisvaldið slær þá ekki eignarhaldi á fé manna, heldur tekur það að láni. Skattheimta verður þannig léttbærari,
og eignir alþýðu verða meiri en ella. Vegamálin eru það svið opinberra framkvæmda, sem almenningur hefur einna mestan áhuga á. Þess vegna er auðveldast
að afla fjár til þessara framkvæmda með skuldabréfaútgáfu. Ef útgáfa þeirra bréfa,
sem hér er gert ráð fyrir, gengur vel, má hefja ný útboð vegna annarra vegafrainkvæmda.
í frumvarpinu er ekki ákveðið, hvaða kjör skuli fylgja bréfunum, heldur
skuli það ákveðið með reglugerð. Ekki er heldur útilokað, að samhliða happdrættisvinningum verði um að ræða vexti af bréfunum, sem þá yrðu að sjálfsögðu
lágir. Hins vegar verða kjörin í heild að miðast við almenn vaxtakjör á hverjum
tima og vera með þeim hætti, að almennan áhuga veki.

Sþ.

18. Tillaga til þingsályktunar

[16. mál]

um skiptingu landsins í þróunarsvæði.
Flm.: Ólafur Ragnar Grímsson, Karvel Pálmason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa og leggja fram á yfirstandandi þingi frumvarp til laga um skiptingu landsins í þróunarsvæði. Frumvarpið feli í sér eftirfarandi meginatriði:
1. Landinu verði skipt í þróunarsvæði í samræmi við byggðavanda einstakra héraða.
2. Svæðaskiptingin verði lögð til grundvallar aðgerðum í fjárfestingarmálum,
skattamálum, húsnæðismálum,, samgöngumálum, menntamálum, heilbrigðismálum og öðrum málaflokkum, sem hafa áhrif til lausnar byggðavandans.
3. Á þeim svæðum, þar sem byggðavandinn er mestur, verði atvinnuuppbygging
öflugri, lán til húsbygginga hagkvæmari, byggingu skóla og sjúkrahúsa hraðað
og aðrar opinberar aðgerðir látnar hafa forgang.
4. Skipulagning opinberrar þjónustu verði sniðin að skiptingu landsins í þróunarsvæði.
5. Skiptingin í þróunarsvæði verði endurskoðuð á fjögurra ára fresti.
Frumvarpið verði samið í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og
landshlutasamtök sveitarfélaga.
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Greinargerð.
Á síðari árum hefur fengist almenn viðurkenning á því, að niismunandi aðstaða einstakra landshluta, héraða og byggðarlaga sé helsta langtíma vandamál,
sem við er að glíma í islensku þjóðfélagi. Aðgerðir ríkisvalds, sveitarfélaga og annarra opinberra aðila eiga fyrst og fremst að miðast við lausn byggðavandans. Þótt
margvislegum aðferðum hafi verið beitt í þessu skyni, hefur skort ítarlega lýsingu
á eðli vandans og á hvern hátt hann er mismunandi i einstðkum landshlutum.
Byggðavandi Austurlands og Vestfjarða er greinilega meiri en annarra landshluta.
Innan þessara tveggja landshluta er byggðavandinn hins vegar mjög mismunandi.
Vandi Skeggjastaðahrepps er meiri en Vopnafjarðar, vandi Borgarfjarðar eystri meiri
en Egilsstaða, vandi Suðureyrar meiri en Isafjarðar.
Eigi opinberar aðgerðir að reynast árangursríkar við lausn byggðavandans,
verða þær að miðast við hinn mismunandi mikla vanda einstakra héraða og byggðarlaga innan landshlutanna. Skipting landsins í slík þróunarsvæði er þvi nauðsynlegur grundvöllur raunhæfrar byggðastefnu. Skiptingin fæli í sér nákvæma lýsingu á vandanum. Opinberar aðgerðir tækju síðan mið af henni.
Þessi tillaga til þingsályktunar felur í sér, að undirbúin verði löggjöf um skiptingu landsins í þróunarsvæði og verði kveðið á um, að hún verði endurskoðuð
fjórða hvert ár. Svæðaskiptingin verði lögð til grundvallar opinberum aðgerðum
á öllum þeim sviðum, sem á einn eða annan hátt snerta lausn byggðavandans. í
samræmi við þá forgangsröðun, sem fælist í svæðaskiptingunni, yrði atvinnuuppbygging gerð öflugri, lán til húsbygginga höfð hagkvæmari, byggingu skóla og
sjúkrahúsa hraðað o. s. frv.
Eigi að beita samræmdum opinberum aðgerðum til lausnar byggðavandans,
verður að leggja til grundvallar slíka skiptingu landsins í þróunarsvæði og haga
opinberum aðgerðum — framkvæmdum, lánum, fjármagnsúthlutun og þjónustu —
þannig, að þær hafi til að bera nægilegan sveigjanleika til að hægt sé að miða þær
við hinn mismunandi forgang, sem fælist í röð þróunarsvæðanna. Stjórntæki hins
opinbera eru nú of stirð og einhæf til þess að geta á nægilega markvissan hátt
dregið úr mismunandi aðstöðu einstakra héraða og byggðarlaga.

Nd.

19. Lög

riO. máll

um breyting á lögum nr. 54 29. roaí 1972, um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936,
um þingsköp Alþingis.
(Afgreidd frá Nd. 4. nóv.)
Samhljóða þskj. 16.

Sþ.

20. Tillaga til þingsályktunar

[17. mál]

um aukinn stuðning við varanlega gatnagerð í þéttbýti og rykbindingu þjóðvega.
Flm.: Helgi F. Seljan, Jónas Árnason, Stefán Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera þegar í stað róttækar ráðstafanir til þess að auðvelda sveitarfélögum að standa að varanlegri gatnagerð.
Stefnt verði að gerð 5 ára framkvæmdaáætlunar á sviði varanlegrar gatnagerðar, sem taki til allra þéttbýlisstaða með 200 íbúa og fleiri.
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1 þessu skyni skal m. a. leitað eftirtalinna leiða:
1. Rikið útvegi sveitarfélögum lánsfé til framkvæmdanna.
Á framkvæmdaáætlun ríkisins hvert ár skal vera ákveðin upphæð til
varanlegrar gatnagerðar í þéttbýli. Fé þetta skal lánað sveitarfélögum með
hagstæðum kjörum.
2. Hlutur sveitarfélaga af bensínskatti verði aukinn svo, að hið svokallaða þéttbýlisvegafé tvöfaldist.
Einnig verði endurskoðaðar reglur um úthlutun fjárins og fólksfjöldatakmörk þeirra sveitarfélaga, sem fjárins njóta.
3. Ríkið taki á sig stóraukna hlutdeild í lagningu bundins slitlags á þjóðvegi,
sem liggja um kaupstaði og kauptún.
Jafnhliða þessu skal gert verulegt átak í því af hálfu ríkisins að rykbinda
þjóðvegi, þar sem þeir liggja um bæjarhlöð bænda og gegnum ræktunarlönd.
Greinar ger ð.
Ástæðurnar fyrir flutningi þessarar tillögu eru margþættar.
Eitt helsta verkefni fjölmargra sveitarfélaga er varanleg gatnagerð, þar sem
ýmist er um að ræða steyptar götur, malbikaðar eða lagðar olíumöl. Sveitarfélögin eiga hins vegar víðast hvar í erfiðleikum við að leysa þetta stóra og
viðamikla verkefni af hendi svo fljótt sem krafa er gerð til af hálfu íbúanna.
Og fyrir þeirri kröfu liggja auðsæjar og eðlilegar ástæður.
Hér er um að ræða eitt mesta framfaramál sveitarfélaganna. Með tilkomu
varanlegra gatna er um hreina gerbyltingu að ræða. Breytingin á svipmóti og
öllu ytra útliti staðanna er undraverð.
Inn í þetta fléttast óneitanlega heilbrigðis- og umhverfisvernd. 1 rigningartið
hafa gömlu, óhæfu göturnar verið eintóm forarleðja, i þurrviðri sumarsins hefur
þessi for breyst í mikla rykmekki. Aukið hreinlæti, aukin hollusta fylgja i kjölfar varanlegrar gatnagerðar.
Og ekki má gleyma því, hvert jafnréttismál hér er á ferð. Hingað til hefur
nær eingöngu verið um að ræða einkarétt þeirra, sem á fjölmennustu stöðunum
búa, að hafa viðunandi götur.
Sá aðstöðumunur, sem hér hefur verið á, nær mjög að jafnast með stórátaki
hinna fjölmörgu minni sveitarfélaga, sem nú telja þetta eitt höfuðverkefni sitt.
En þar er komið að því vandamáli, sem er aðaltilefni þessarar tillögu, hvernig
sveitarfélögin fái ráðið við þetta verkefni fjárhagslega.
Til þess að auðvelda sveitarfélögunum að ráða fram úr þeim örðugleikum,
sem við þeim blasa vegna stórframkvæmda á þessu sviði, þarf að leita nýrra
leiða til úrbóta, og á það er bent í tillögunni, auk þess sem fleiri leiðir má eflaust finna. Nauðsyn skipulagðrar áætlunar er undirstrikuð sem eðlileg forsenda
þess stórátaks, sem framundan er.
Eðlilegt hlýtur að teljast að miða hér við 5 ára áætlun um framkvæmdir
og í kjölfar hennar nauðsynlega fjármögnun framkvæmdanna. Þá fjármögnun
má eflaust hugsa sér með ýmsu móti, en í tillögunni eru settar fram nokkrar
hugmyndir.
Það hlýtur að teljast sjálfsagt, að rikisvaldið hafi forgöngu um að auðvelda
sveitarfélögunum aðgang að fjármagni með hagstæðum kjörum, auk þeirrar fyrirgreiðslu, sem Lánasjóður sveitarfélaga veitir. Til að freista þess að tryggja það
er lagt til, að á framkvæmdaáætlun sé árlega varið ákveðinni upphæð i þessu
skyni. Þessa upphæð mætti eins hugsa sér að einhverju leyti sem beint framlag
ríkissjóðs til framkvæmdanna.
Þá er lagt til, að hlutur sveitarfélaga í bensínskattinum verði aukinn, enda
hlýtur það að teljast sanngirnismál.
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Þéttbýlisvegaféð er langt frá því að vera fullnægjandi framlag af ríkisins
hálfu, þegar um er að ræða svo umfangsmiklar framkvæmdir sem hér eru á
döfinni. Nú gildir íbúafjöldinn einn um skiptingu þéttbýlisvegafjárins. Með tilliti
til sérstöðu Reykjavíkur væri ekki óeðlilegt, að hlutur hennar yrði minnkaður
næstu 5 ár svo og fleiri þeirra sveitarfélaga, sem lengst eru hér komin í framkvæmdum. Einnig þarf að taka aukið tillit til allrar aðstöðu, lengdar á gatnakerfi og umferðarþunga í þeim sveitarfélögum, þar sem þjóðvegir liggja i gegn.
Þar verður reyndar, eins og lagt er til í tölulið 3 i tillögunni, að koma til algerlega breytt fyrirkomulag, þar sem ríkið hlýtur að axla þyngsta byrði.
Það mælir engin sanngirni með því, að sveitarfélag kosti nær algerlega varanlegt slitlag á þjóðvegi, sem liggja oft eftir endilöngum þéttbýlisstöðunum. Þetta
viðgengst nú í dag, en verður að gerbreytast. Skv. núgildandi lögum njóta sveitarfélög með minna en 300 íbúa ekki framlags af þéttbýlisvegafé. Hér er lagt til,
að þetta mark færist niður í 200 íbúa, en mætti þó gjarnan miða við aðra tölu
eða jafnvel alla þéttbýlisstaði. Hér er tvímælalaust um sanngirnismál að ræða.
Að lokum er í tillögunni vikið að þeirri brýnu nauðsyn, sem á því er að
rykbinda á einhvern hátt þá hluta þjóðveganna, sem liggja um bæjarhlöð og
ræktunarlönd og þar sem umferð er einhver að ráði. Það er ekki nóg, að bændur
og fólk þeirra standi í rykmekki við heyskapinn, heldur fylgir rykið heyinu
heim í hiöðu, og þannig glímir bóndinn við þetta vandamál yfir veturinn einnig.
Hér þarf einnig úr að bæta, þótt eflaust sýnist mörgum, að hér sé fram á mikið
farið. Þar sem það er unnt þarf að rykbinda slíka vegarkafla, og mætti einnig
i þvi efni hugsa sér áætlun til fimm ára að hrinda þvi nauðsynlegasta i framkvæmd.
Nánar verður gerð grein fyrir tiIIÖgunni og röksemdum fyrir henni í framsögu, en hún er flutt í annað sinn nær óbreytt.

Sþ.

21. Fyrirspurnir.

[18. mál]

1. Til iðnaðarráðherra um lagningu byggðalínu milli Norður- og Suðurlands.
Frá Ragnari Arnalds.
Hvers vegna eru framkvæmdir enn ekki hafnar við lagningu byggðalinunnar milli Norður- og Suðurlands?
II.Til menntamálaráðherra um kennslu í sjúkra- og iðjuþjálfun.
Frá Oddi Ólafssyni.
1. Hvað veldur þeirri miklu töf, sem orðið hefur á opnun námsbrautar i
sjúkra- og iðjuþjálfun við Háskóla íslands?
2. Hvenær hefst kennsla í þessum fræðum?

Sþ.

22. Fyrirspurn

[19. mál]

til iðnaðarráðherra um málmblendiverksmiðju á Grundartanga í Hvalfirði.
Frá Jónasi Árnasyni.
Hvernig stendur á því, að á sama tíma og ríkisstjórnin ræðir aftur og aftur við
bandarískan auðhring um að reisa málmblendiverksmiðju á Grundartanga í Hvalfirði, lætur hún alveg hjá liða að bera mál þetta undir það fólk, sem byggir sveitirnar i grennd við Grundartanga?
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþlng).
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Nd.

23. Frumvarp til laga

[20. mál]

um upplýsingaskyldu stjórnvalda.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
L gr.

Rétt á hver maður á að kynna sér skjöl i máli, sem er eða hefur verið til meðferðar hjá stjórnvaldi, með þeim undantekningum, er um getur í 2. gr.
1 beiðni skal tilgreina málið, sem skjölin varða, og hlutaðeigandi óskar að
kynna sér.
2. gr.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Eftirtalin skjöl eru undanþegin upplýsingaskyldu:
Fundargerðir ríkisráðs og fundargerðir ráðherrafunda og skjöl, sem stjórnvöld
hafa samið fyrir slika fundi.
Skjöl um utanrikismál, er varða stjórnmál, fjárhagsmálefni og varnarmál.
Skjöl, sem fela í sér upplýsingar um einhver málefni, er varða öryggi rikisins,
samskipti við erlend ríki, alþjóðlegar stofnanir eða varnir landsins.
Skjöl um starfsemi ríkisins eða sveitarfélaga í fjármálum, kaupgjaldsmálum eða
ráðningarmálum.
Tillögur, uppköst, álitsgerðir og önnur vinnuskjöl, útdrættir eða skýrslur, sem
stjórnvaldið sjálft hefur samið eða án lagaskyldu útvegað til afnota við afgreiðslu hjá þvi sjálfu. Slík skjöl skulu þó ekki vera undanþegin upplýsingaskyldu, ef i þeim felst grundvöllur rökstuðnings fyrir ákvörðun eða afgreiðslu,
sbr. og 5. grein hér á eftir.
Bréfaskipti milli ráðuneyta um lagasetningu, þ. á m. varðandi fjárveitingar.
Bréfaskipti milli aðila innan sama stjórnvalds.
Bréfaskipti milli sveitarstjórnar og deilda, nefnda, eða stjórnaraðila hennar,
eða milli þeirra innbyrðis.
Bréfaskipti stjórnvalda við sérfróða menn til afnota i dómsmálum eða við
könnun á því, hvort höfða skuli dómsmál.
Úrlausnir prófverkefna, samkeppnispróf o. þ. h.
Skjöl, sem geyma upplýsingar um tæknibúnað eða tækniaðferðir og rekstrarhag og viðskiptastöðu, sem með hliðsjón af samkeppnisaðstöðu er nauðsynlegt, að leynt skuli fara, vegna tillits til þess aðila, er upplýsingar varða.
Skjöl í málum, er varða ráðningu eða stöðuhækkun í opinberri þjónustu.
Þó nær undanþágan ekki tii upplýsinga um nöfn umsækjenda.
Tilkynningar, skýrslur eða önnur skjöl í tilefni af broti á gildandi löggjöf.
Skjöl, sem samin eru í sambandi við fjárhagsáætlun ríkisins eða langtíma
fjárhagsáætlanir.
Skjöl, sem varða eða snerta hvers konar persónuleg eða fjárhagsleg málefni
einstaklinga, nema sá, sem í hlut á, fallist á, að menn kynni sér skjalið.
Skjöl, sem lögum samkvæmt eða samkvæmt ákvæðum, sem stoð eiga í lögum,
eru bundin þagnarskyldu, eða til verndar annarra hagsmuna, sem leynt eiga að
fara vegna sérstakra aðstæðna.

3. gr.
Hugtakið stjórnvald nær í lögum þessum til ráðuneytanna og þeirra ríkisstofnana, yfirvalda, stjórna, ráða og nefnda, er undir þau heyra, svo og annarra hliðstæðra stofnana rikisins.
Með stjórnvöldum sveitarfélaga er í þessu sambandi átt við yfirvöld, stjórnir,
ráð, nefndir, endurskoðendur, þing og fulltrúasamkomur á vegum sveitarfélaga
ásamt stjórnsýslustofnunum, er undir aðila þessa heyrir.
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4. gr.

Opinber skjöl eru öll skjöl í vörzlu stjórnvalda rikisins og sveitarfélaga, hvort
sem þau hafa borizt viðkoniandi stjórnvaldi eða verið sarnin á vegum þess.
Hugtakið skjal tekur einnig til uppdrátta, teikninga og mynda.
5. gr.
Minnisgreinar eða aðrar skýrslur, sem samdar eru á vegum stjórnvalds einungis i því skyni að leggja mál eða erindi í'yrir, eða undirbúa það til ákvörðunar,
skulu eigi teljast opinber skjöl, svo framarlega að skýrslan hafi ekki verið tekin
til geymslu, eftir að málið eða erindið hafði hlotið fullnaðarmeðferð af hálfu
stjórnvaldsins.
6. gr.

Skjal skal teljast hafa borizt stjórnvaldi, þegar það hefur verið afhent stjórnvaldinu eða starfsmanni, sem ber að veita skjalinu viðtöku eða með öðrum hætti
sinnir máli eða erindi, sem skjalið varðar.
Dagbækur, bréfabækur, málaskrár eða aðrar þess háttar skrár skulu teljast til
orðnar, þegar þær hafa verið fullbúnar til skráningar eða innfærslu. Fundargerðir
og sambærilegar greinargerðir skulu teljast til orðnar, þegar viðkomandi stjórnvald
hefur staðfest þær eða frá þeim hefur verið gengið með öðrum hætti. Önnur skjöl,
sem varða tiltekið mál eða erindi skulu teljast til orðin, þegar þau hafa verið formlega afgreidd eða — ef afgreiðsla fer ekki fram, þegar málið eða erindið hefur hlotið
fullnaðarmeðferð af hálfu stjórnvaldsins.
7. gr.

Samkeppnisrit, tilboð eða önnur þess háttar skjöl, sem samkvæmt auglýsingu
skulu afhent í innsigluðu umslagi, skulu eigi teljast hafa borizt, fyrr en kominn
er sá tími, sem ákveðinn hefur verið til opnunar.
8. gr.

Stjórnvaldsúrskurðir, sem samkvæmt lögum, er um þá gilda, skulu upp kveðnir
eða afgreiddir, svo og fundagerðir og sambærilegar greinargerðir, er slíka úrskurði
varða, skulu þá fyrst teljast til orðnir, þegar viðkomandi úrskurður hefur verið
kveðinn upp eða afgreiddur.
Fundagerðir frá stjórnskipuðum nefndum eða stjórnvöldum sveitarfélaga í
máli, sem viðkomandi stjórnvöld fjalla um einungis til reifunar, skulu þá fyrst
teljast til orðnar, þegar mál það, er fundagerðin tekur til, hefur hlotið fullnaðarmeðferð af hálfu stjórnvaldsins.
9. gr.
Opinbert skjal, sem eigi ber að haida leyndu, skal, þegar til þess er mælzt,
þegar í stað eða svo skjótt sem unnt er, afhent án gjalds þeim, sem óskar að fá
það í hendur, til lestrar eða afritunai á staðnum. Einnig skal honum heimilt að fá
afrit eða ljósrit af skjalinu gegn fastákveðnu gjaldi, sem dómsmálaráðherra ákvarðar. Eigi skal þó skylt að afhenda skjal á staðnum, ef verulegir örðugleikar eru á þvi.
Stjórnvaldi skal eigi skylt að láta í afhendingarskyni gera eftirrit af uppdrætti, teikningum eða mynd, ef erfiðleikar eru á því og unnt er að fá aðgang að skjalinu á
staðnum.
10. gr.
Skjal, sem halda ber leyndu einungis að hluta, skal engu að síður afhent á
staðnum, ef því verður við komið með þeim hætti, að það, sem leynt á að fara,
verði ekki uppvíst. Verði þvi ekki við komið, skal þeim, sem kynna vill sér skjalið,
heimilt að fá afrit eða ljósrit af því að undanskildum þeim hluta, er halda ber
leyndum.
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11. gr.
Tilmæli um að fá í hendur opinbert skjal skal beina til þess stjórnvalds, er
skjalið er varðveitt hjá, og skal stjórnvaldið fjalla um tilmælin.
Hafi umsjá skjalsins samkvæmt starfsreglum eða gefnum fyrirmælum verið
falin tilteknum starfsmanni, ber honum að taka sjálfur ákvörðun varðandi afhendingu skjalsins. Þó ber honum að hlita í þeim efnum reglum, sem stjórnvaldið hefur
sett, svo og þegar vafi þykir á leika, skjóta málinu til úrskurðar stjórnvaldsins,
ef slíku verður við komið án trafala. Synji starfsmaðurinn um afhendingu skjalsins skal málinu, ef umsækjandi óskar þess, skotið til stjórnvaldsins.
12. gr.
Hafi stjórnvald synjað tilmælum um afhendingu opinbers skjals og telji umsækjandi, að sá úrskurður eigi ekki stoð í lögum, skal honum heimilt eftir nánari
reglum að kæra úrskurðinn til stjórnvalds í næstu embættisröð fyrir ofan stjórnvaldið, sem synjaði afhendingu skjalsins.
Úrskurður ráðherra á þessu sviði er fullnaðarúrskurður.
Úrskurður stjórnvalds sveitarfélaga verður að lokum kærður til félagsmálaráðherra.
13. gr.
óski aðili að kæra úrskurð stjórnvalds, á hann rétt á að fá vitneskju um,
hversu með skuli fara.
Meðferð máls eða erindis varðandi afhendingu opinbers skjals skal ávallt
hraða. Afgreiðsla skal látin kæranda í té án gjalds.
14. gr.
Hafi stjórnvald undir höndum opinbert skjal, sem halda ber leyndu, og telji
stjórnvaldið að gera beri sérstakar ráðstafanir til að tryggja, að eigi komi til óheimillar afhendingar, er stjórnvaldinu rétt að setja á skjalið áritun þess efnis, að um
leyniskjal sé að ræða. Þess háttar áritun skal greina lagaákvæði það, sem leynd
skjalsins er reist á, dagsetning áritunarinnar og hvaða stjórnvald hafi hlutazt til
inn áritunina.
15. gr.
Að því er varðar sérstakar tegundir skjala, sem mjög miklu skiptir öryggi
ríkisins, að haldið sé leyndum, getur forseti íslands mælt svo fyrir, að ákveðið

stjórnvald skuli fjalla um tilmæli varðandi afhendingu þeirra. Hafi slík ákvæði
verið sett, skal í áritun á skjöl, er þau ákvæði taka til, auk þeirra atriða, sem um
getur í 14. gr., tilgreina stjórnvald það, sem samkvæmt ákvæðunum er bært að fjalla
um tilmæli varðandi afhendingu skjalanna. Tilmælum, sem beint er til annars
stjórnvalds varðandi afhendingu skjals, sem þannig hefur verið áritað, skal án
tafar að beiðni umsækjanda vísað til þess stjórnvalds, sem bært er að fjalla um
málið.
16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1975.
Lögin taka ekki til skjala, sem stjórnvöld hafa útbúið eða borizt hafa þeim i
hendur fyrir gildistöku laganna.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta hefur legið fyrir Alþingi á tveimur síðustu reglulegu löggjafarþingum og hefur hlotið talsvert umfangsmikla athugun í allsherjarnefnd neðri
deildar. Frumvarpið er að stofni til samið af Jóni P. Emils, hæstaréttarlögmanni,
að beiðni dóms- og kirkjumálaráðuneytis, með hliðsjón af löggjöf annarra Norður-
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landa á þessu sviði, en ráðuneytið hefur í samráði við hann gert nokkrar breytingar
á frumvarpinu og aukið við greinargerðina,
Á Alþingi hinn 19. mai 1972 var samþykkt svolátandi þingsályktun:
„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa og leggja fyrir næsta
þing frumvarp til laga um, hver sé skylda stjórnvalda og rikisstofnana til að skýra
opinberlega frá störfum sinum og ákvörðunum og hvenær beri að veita þeinj, sem
þess óska, aðgang að reikningum og skjölum, sem almenning varða“.
Flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu voru þeir Þórarinn Þórarfnsson
og Ingvar Gislason.
í greinargerð fyrir þingsályktunartillögunni segir m. a. svo:
„Eigi almenningur að geta dæmt um gerðir stjórnvalda og ríkisstofnana, þarf
hann að eiga þess kost að geta fengið sem áreiðanlegastar upplýsingar um starfsemi
þeirra og ákvarðanir. Mjög skortir nú á, að svo sé. Allt of mikil leynd hvílir yfir
starfsemi þessara aðila, og reikningum þeirra og skjölum er oftast haldið lokuðum
þannig, að almenningur fær ekki aðgang að þeim. Þessi leynd dregur mjög úr þvi
aðhaldi, sem þegnarnir gætu ella veitt, og gerir erfitt fyrir þá að dæma um athafnir
stjórnvalda og rikisstofnana“.
Tillögunni var á Alþingi vísað til nefndar, sem lagði til, að hún yrði samþykkt
með smávægilegum orðalagsbreytingum.
Á Alþingi urðu litlar umræður um tillöguna, áður en hún var samþykkt einróma.
t Danmörku voru sett lög um upplýsingaskyldu stjórnvalda hinn 10. júní 1970
og Noregi um sama efni hinn 19. júní 1970. í Svfþjóð er i gildi II. kafli prentfrelsislaga um aðgang að opinberum skjðlum og lög um takmarkaðan rétt til að fá afhent
skjöl, en þeim lögum var siðast breytt árið 1971. Er í frumvarpi þessu stuðzt við hin
norrænu lög.
í íslenzkri löggjöf eru svo sem kunnugt er engin almenn ákvæði um upplýsingaskyldu stjórnvalda. Rétt er að hafa í huga, þegar rætt er i frumvarpi þessu um
upplýsingaskyldu, að þar er um að ræða samstæðu við hið skandinaviska hugtak
„offentlighet“, þ. e. að eitthvað skuli vera opinbert eða aðgengilegt fyrir almenning.
Þessi samstæða er efnisleg, þótt hún sé ekki málfarsleg. — í islenzkri löggjöf eru
að sjálfsögðu dreifð ákvæði um þagnarskvldu og leyndarskyldu, og einnig ýmis
ákvæði um, að tilteknar athafnir eða upplýsingar skuli vera opinberar eða aðgengilegar. Um þagnarskylduna má fyrst og fremst vísa tíl ákvæða i lögum um réttindi
og skyldur starfsmanna rfkisins (sbr. 32. gr. laga nr. 38/1954) svo og til almennra
refsiákvæða i almennum hegningarlögum um brot á þagnarskyldu opinberra starfsmanna. Hefur þess gætt, að talið væri, að af slíkum almennum ákvæðum megi draga
ályktanir um almennar leyndarreglur islenzkrar löggjafar, sem er þó fjarri lagi.
Þessi ákvæði visa til leyndarskyldu, þegar hún er fyrir hendi samkvæmt eðli máls,
eða beinum lagaákvæðum, en i þvi felst engin almenn regla um, að upplýsingar um
athafnir stjórnvalda skuli ekki veita. — Engin almenn rannsókn hefur verið gerð
á raunverulegri framkvæmd f þessu efni i hinu islenzka stjórnkerfi. t stórum drátturii má þó leiða getum að þvi, að upp og ofan sé í framkvæmd að allverulegu leyti
svokölluð „partsoffentlighet", þ. e. upplýsingaskylda gagnvart aðila um málefni,
er varða hann persónnlega, en skýra mynd af þessu er ekki unnt að fá án könnunar, sem væri mjög umfangsmikil og timafrek. Hitt er og ljóst, að slik framkvæmd
hlýtur að vera talsvert á reiki, þegar engar lagareglur setja henni úrlausnarmörk.
Umræða um efnið hefur verið mjög takmðrkuð og þá að sjálfsðgðu mjög lauslega
um það fjallað. Verður þvf að viðurkenna, að talsverð vandkvæði eru á að móta lagareglur um efnið, sem öruggt sé, að henti okkar aðstæðum og falli að okkar stjórnkerfi og framkvæmd þess. Liggur þá óneitanlega beinast við, að hentað geti lfkar
lagareglur hér á landi á þessu sviði og i þeim löndum, sem okkar stjórnkerfi er
mótað eftir, þ. e. Danmörku og að nokkru leyti Noregi, en sú leið hefur verið valin,
svo sem áður segir. Nokkuð hefur og verið stuðzt við sænskar lagareglur. Eins og
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áður var sagt, eru nýlega sett lög um þetta efni i Danmörku og Noregi, þ. e. 1970,
og er það í báðum löndunum fyrsta lagasetning um almenna upplýsingaskyldu
stjórnvalda, en í Danmörku hafði 1964 skrefið verið stigið til hálfs, með lagasetningu um upplýsingaskyldu gagnvart aðila. Sviþjóð, og raunar Finnland með líkum
hætti sem oftar, hefur haft almenna upplýsingaskyldu samkvæmt stjórnskipun sinni
í meira en 200 ár. Svo sem kunnugt er má segja, að lagakerfi Svíþjóðar og Finnlands
sé byggt upp að ýmsu leyti með ólikum hætti þvi dansk-norska og þar með því íslenzka. — Það er því ástæða til að taka fram, að í ofangreindum frjálsara aðgangi
að upplýsingum frá stjórnvöldum felst ekki endilega betri trygging réttinda borgaranna gagnvart valdi stjórnkerfisins, og felst þetta í og með í stjórnlagakerfinu, sem i
Danmörk og Noregi (svo og íslandi) byggir á hinni beinu ráðherraábyrgð „ministerialsystem“, sem ekki er uppbyggð með sama hætti i Sviþjóð—Finnlandi. Ekki er tilefni
til að rekja þau atriði hér fræðilega. — Undanfari lagasetninga 1970 i Noregi og Danmörku (einnig 1964 þar) voru mjög umfangsmikil rannsóknarstörf og greinargerðir
margra nefnda, allt frá lokum síðasta striðs. Einnig má segja, að þessi málefni hafi
I þeim löndum verið á dagskrá um rúm 100 ár, þ. e. frá þvi að stjórnfrelsi fyrst var
innleitt. Er þar að finna mjög fróðlegar upplýsingar um sjónarmið, sem vegast á,
vandamál sem til úrlausnar koma við slika lagasetningu og um framkvæmd löggjafarinnar, þegar hún er komin á.
Um 1. gr.
Þegar setja á lög um upplýsingaskyldu stjórnvalda og játa þannig rétt borgarans
til að fá sem gleggsta mynd af þvi, sem er að gerast í stjórnsýslunni, er rétt að gera
sér i upphafi grein fyrir, að þessi réttur er takmörkunum háður, eins og fram kemur
f 2. gr. frumvarpsins. Þessar takmarkanir byggjast á viðhorfinu til opinberra hagsmuna og hagsmuna einstaklinganna. Spurningin er þvi sú, hvort gera á upplýsingaskylduna að aðalreglu, en takmarkanirnar verði undantekningar. Eða hvort levndin
á opinberum skjölum eigi að vera aðalreglan, en upplýsingaskyldan heyri til undantekninga.
öll norrænu lögin hafa valið fyrri kostinn, og er þeirri stefnu fylgt i frumvarpi
þessu.
t frumvarpinu er gert ráð fyrir, að hverjum manni sé heimilt að fá aðgang að
opinberum skjölum.
Um 2. gr.
í þessari grein eru taldar upp i 16 liðum undantekningar frá þeirri reglu, að
upplýsingaskyldan eigi við. Eru undantekningarnar af mismunandi toga spunnar.
Segja má, að þessar takmarkanir á almennri upplýsingaskvldu séu nauðsynlegar
vegna öryggis ríkisins og sambands þess við erlend riki eða sakir starfsemi stjórnvalds til könnunar, eftirlits og annarrar umsjónar eða til að koma i veg fyrir lagabrot eða koma lögum yfir afbrot eða til verndar réttmætum fjárhagslegum hagsmunum rikisins, samfélaga og einstaklinga, með tilliti til friðhelgi einkalifsins, persónulegs öryggis, velsæmis og siðsemi. Undantekningar þær, sem hér eru taldar
i 16 töluliðum eiga sér allar hliðstæður i hinum nýju dönsku og norsku lögum og
mjög margar i hvortveggja lögunum.
1. töluliður. Sjálfsagt þykir að undanskilja upplýsingaskyldu fundagerðir rikisráðsins og ráðherrafunda. Hið sama gildir um skjöl, sem samin hafa verið af stjórnvöldum til afnota fyrir slika fundi.
2. töluliður. Utanrikismál eru undanþegin upplýsingaskyldu, þegar þau varða
stjórnmál, fjármál og varnarmál. Hér myndu helzt koma til greina skjöl i vörzlu
utanrikisráðuneytisins.
3. töluliður. Hér er um að tefla öryggismál rikisins, samskipti við erlend riki
og varnarmál, sem af eðlilegum ástæðum þykir rétt að leynt fari. Oft myndu málefni undir þéssum lið einnig falla undir 2. tölulið.
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4. töluliður. Þessi töluliður tekur til starfsemi ríkis og sveitarfélaga i fjármálum, kaupgjaldsmálum og ráðningarmálum. Er augljóst að ekki gætu stjórpvöld
gætt með skaplegum hætti almannahagsmuna á þessum sviðum, ef skylt væri að
veita aðgang að þeim á hverjum tfma.
5. töluliður. Hér er um að ræða skýrslur og önnur vinnuskjöl, sem stjórnvald
hefur samið til afnota við afgreiðslu hjá því sjálfu. Eru þessar undantekpingar
að danskri og norskri fyrirmynd, en þó þykir rétt að gera hér fyrirvara, með hliðsjón af sænskum reglum, sem ganga enn lengra i að heimila aðgang að slíkum pkjölum.
6., 7. og 8. töluliðir. Þessum ákvæðum er ætlað að vernda það sérstaka trúnaðarsamband, sem er milli slfkra nátengdra aðila, sem hér ræðir um.
9. töluliður. Það er talið mundu hindra aðila i að skiptast á skoðunum um lögfræðileg vafaatriði um þessi efni, ef ekki væri unnt að halda trúnaðarleynd um þau.
10. töluliður. Efni þau, sem hér ræðir um, snerta málefni svo nátengd einkahögum manna, að rétt þykir, að norskri fyrirmynd, að undanþiggja þau upplýsingaskyldu.
11. töluliður. Þessi töluliður hefur að geyma upplýsingar um tæknibúnað og
tækniaðferðir, rekstrarhag og viðskiptastöðu, en vegna samkeppnisaðstöðu er talið
nauðsynlegt, að málefni þessi fari leynt. Þarna getur verið réttmætt, að sá aðili,
sem hagsmuna á að gæta, geti sagt til um, hvort leyft verði að veita upplýsingar
um atriði, sem snert geta viðskiptalega einkahagsmuni.
12. töluliður. Ráðning og stöðuhækkun i opinberri þjónustu á að fara leynt. Þó
nær leyndin ekki til nafna umsækjenda f opinbera þjónustu. Er það f samræmi við
norsku lögin. 1 dönsku lögunum, sem og var i norska frumvarpinu, er ekki upplýsingaskylda um nöfn umsækjenda.
13. töluliður. Rétt þykir, að undirbúningur undir rannsókn og málsmeðferð út
af broti á gildandi löggjöf fari leynt
14. töluliður. Þessi töluliður er settur vegna samningar fjárhagsáætlunar rfkisins eða langtíma fjárhagsáætlunar, og talið rétt, að þessi málefni geti farið leynt.
Mat á útgjaldatillögum og áætlanir á undirbúningsstigi eru illa fallnar fyrir upplýsingaskyldu, m. a. vegna heildarsamhengis.
15. töluliður. Hér er um að tefla mikilvæga hagsmuni einstaklinga. Koma þar til
greina bæði persónuleg og fjárhagsleg málefni. Gert er ráð fyrir, að sá, sem í hlut á,
geti fallizt á, að menn kynni sér skjöl út af þessum málefnum.
16. töluliður. Þessi töluliður fjallar um skjöl, sem lögum samkvæmt eru bundin
þagnarskyldu. Einnig er talað um vernd annarra hagsmuna, sem leynt eiga að fara
vegna sérstakra aðstæðna.
Um 3. gr.
í þessari grein er hugtakið stjórnvald skilgreint. Er sú skilgreining allrúm.
í 2. mgr. er stjórnvald sveitarfélaga skilgreint, en lögin ná einnig til sveitarfélaga, eins og frumvarpið ber með sér.
Um 4. gr.
Hér er hugtakið opinbert skjal skilgreint. Það tekur einnig til uppdrátta, teikninga og mynda.
Um 5. gr.
Hér er um að ræða undantekningartilfelli frá þvf, að skjal teljist opinbert skjal.
Þessa grein verður einnig að túlka f samhengi við 5. tölulið 2. greinar.
Um 6. gr.
1. mgr. fjallar um það, hvenær skjal hafi borizt stjórnvaldi.
2. mgr. greinir frá þvi, hvenær tiltekin skjöl hafa orðið til.

Þingskjal 23

232

Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 8. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 9. gr.
I þessari grein er greint frá því, með hvaða hætti aðili fær aðgang að skjölum.
I fyrsta lagi skal honum afhent skjal, sem eigi ber að halda leyndu, til lestrar eða
afritunar á staðnum án gjalds. t öðru lagi getur aðili fengið afrit eða ljósrit af skjali
gegn ákveðnu gjaldi, sem dómsmálaráðherra ákvarðar. Stjórnvaldi er þó ekki skylt
að láta gera eftirrit af uppdrætti, teikningum eða myndum, ef erfiðleikar eru á þvi
og unnt er að fá aðgang að skjölunum á staðnum.
Um 10. gr.
Greinin fjallar um það atvik, þegar skjali ber að halda leyndu að hluta.
Um 11. gr.
Hér er það tekið fram, að tilmælum um að fá i hendur opinbert skjal skuli beint
til þess stjórnvalds, sem skjalið er varðveitt hjá, og skal það stjórnvald fjalla um
tilmælin. Þá er um það rætt, ef tilteknum starfsmanni hefur verið falin umsjá skjalsins, og málsskot á ákvörðun starfsmannsins til stjórnvalds.
Um 12. gr.
Hér er um að ræða málsskot á synjun stjórnvalds á tilmælum um afhendingu
skjals. t stuttu máli eru reglurnar þær að kæra má úrskurð stjórnvalds til stjórnvalds
i næstu embættisröð fyrir ofan, allt þar til ráðherrastigi er náð. Úrskurður ráðherra
er fullnaðarúrskurður, sem ekki verður borinn undir dómstóla.
Hliðstæðar reglur gilda um stjórnvöld sveitarfélaga. Úrskurðir á þessu sviði
verða þar að lokum kærðir til félagsmálaráðherra.
Um 13. gr.
Um meðferð kærumála á þessu sviði hvilir upplýsingaskylda á stjórnvaldi gagnvart þeim, sem i hlut á. Afgreiðsla kærumálaskjala skal látin kæranda i té án gjalds.
Málsmeðferð skal hraðað.
Um 14. gr.
Ef stjórnvald álítur, að hætta sé á, að til óheimillar afhendingar komi á skjali,
sem leynt á að fara, þá ber stjórnvaldinu að setja á skjalið áritun þess efnis, að
um leyniskjal sé að ræða. í árituninni skal greina lagaákvæði það, sem leynd skjalsins er reist á, svo og dagsetningu áritunarinnar og hvaða stjórnvald hafi hlutazt til
um áritunina.
Um 15. gr.
Greinin fjallar um sérstakar tegundir skjala, sem mjög miklu skiptir ðryggi
rikisins, að haldið sé leyndum. í þessu tilviki getur forseti íslands mælt svo fyrir,
að ákveðið stjórnvald skuli fjalla um tilmæli varðandi afhendingu þeirra. t reynd
myndi ráðherra fara hér með heimild forseta í umboði hans.
t áritun á slík skjöl skal greina það stjórnvald, sem bært er að fjalla um tilmæli varðandi afhendingu skjalanna.
Um 16. gr.
Rétt þykir, að lög þessi öðlist ekki gildi strax við birtingu þeirra. Hér er sett
timamarkið 1. okt. 1975. Verður að ætla rúman tima til undirbúnings gildistöku
laganna.
I
*”
Rétt þykir einnig, að lögin verki ekki aftur fyrir sig, þannig að þau taki ekki
til skjala, sem stjórnyöld hafa sarnið eða borizt hafa þeim i hendur fyrir gildistöku
Iaganna.
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Nd.

24. Frumvarp til laga

[21. mál]

um trúfélög.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
I
ALMENN ÁKVÆÐI UM TRÚFÉLÖG
1. gr.
Rétt eiga menn á að stofna trúfélög, og er hverjum manni frjálst að iðka trú
sína og þjóna guði, einn eða í félagi með öðrum, með þeim hætti, er bezt á við
sannfæringu hvers eins. Eigi má þó kenna eða fremja neitt, sem er gagnstætt góðu
siðferði og allsherjarreglu.
2. gr.
Enginn getur að lögum bundizt skyldu eða skuldbundið annan til að vera eða
vera ekki aðili að trúfélagi, trúmálasamtökum eða trúarreglu.
3. gr.
Þeir, sem orðnir eru 16 ára að aldri, geta tekið ákvörðun um inngöngu í trúfélag eða úrsögn úr trúfélagi.
4. gr.
Enginn, sem er innan 20 ára, getur svo að gilt sé unnið heit um inngöngu i
trúarreglu, klaustur eða þvílík samtök. Bannað er að taka við slíku heiti.
5. gr.
Barn, sem fætt er í hjónabandi, skal frá fæðingu talið heyra til sama trúfélagi
og foreldrar þess.
Ef foreldrarnir heyra ekki til sama trúfélagi, skal barn frá fæðingu talið heyra
til sama trúfélagi og móðir þess.
Barn, sem fætt er utan hjónabands eða eftir að hjónabandi er slitið, skal frá
fæðingu talið heyra til sama trúfélagi og móðir þess.
6. gr.
Foreldrar geta saman tekið ákvörðun um inngöngu barns síns undir 16 ára
aldri í trúfélag eða úrsögn úr trúfélagi. Það foreldri, sem fer eitt með foreldravald, getur tekið slíka ákvörðun.
Ef foreldri fara ekki með foreldravald, getur lögráðamaður tekið ákvörðun
samkvæmt 1. málsgrein.
Hafi barn náð 12 ára aldri, skal leitað álits þess um slika ákvörðun.
7. gr.
Enginn má samtímis heyra til þjóðkirkjunni og skráðu trúfélagi utan þjóðkirkjunnar eða tveimur skráðum trúfélögum utan þjóðkirkjunnar.
Aðeins þeir verða taldir heyra til íslenzku þjóðkirkjunni eða íslenzku trúfélagi
utan þjóðkirkjunnar, sem eru islenzkir rikisborgarar eða eiga búsetu hér á landi.
8. gr.
Um inngöngu í og aðild að trúfélagi gilda þau ákvæði, er lög og samþykktir
þeirra mæla fyrir um. Prestur eða forstöðumaður, er í hlut á, skal gæta þess, að
skilyrðum laga sé fullnægt, og að sá, sem leitar inngöngu heyri ekki samtimis til
öðru skráðu trúfélagi eða þjóðkirkjunni.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Úrsögn úr skráðu trúfélagi eða þjóðkirkjunni skal beint skriflega eða með
persónulegri tilkynningu til prests eða forstöðumanns, er í hlut á, en hann skal gæta
þess, að skilyrðum laganna sé fullnægt.
Presturinn eða forstöðumaðurinn skulu skrá inngöngu eða úrsögn og láta í té
inngöngu- eða úrsagnarvottorð.
Að því leyti sem tilkynning til þjóðskrár um inngöngu og úrsögn úr trúfélagi
ræður skráningu vegna sérstakra atriða í sambandi við aðild að trúfélagi, svo sem
vegna álagningar gjalda, ræðst gildistími í þeim atriðum af lögmætri tilkynningu
til þjóðskrár. Geta þeir, sem hlut eiga að máli, annast þá tilkynningu með framvisun vottorðs samkvæmt 3. málsgr.
9. gr.
Enginn má leitast við að hafa áhrif á ákvörðun manns um inngöngu i eða
úrsögn úr trúfélagi með því að beita ótilhlvðilegum aðferðum, loforðum eða hótunum.
10. gr.
Ákvæði þessa kafla eiga jafnt við um aðild að þjóðkirkjunni og öðrum trúfélögum, nema annað eigi við samkvæmt þessum lögum eða sérstökum lögum, er
varða þjóðkirkjuna.

II
UM TRÚFÉLÖG UTAN ÞJÓÐKIRKJUNNAR
11. gr.
Heimilt er að stofna trúfélag utan þjóðkirkjunnar, án þess að skylt sé að tilkynna stjórnvöldum um stofnun þess eða starfsemi.
Ekki er heimilt að taka upp nafn á trúfélagi, sem er með þeim hætti líkt nafni
annars trúfélags, að misskilningi geti valdið.
Trúfélag getur tryggt sér einkarétt að nafni með því að tilkynna það til dómsog kirkjumálaráðuneytisins. Ráðuneytið skal gæta þess, að nafnið sé ekki notað
af öðrum, að það valdi ekki misskilningi eða fari með öðrum hætti i bága við allsherjarreglu. Ráðuneytið lætur í té vottorð um, að nafnið sé tilkynnt og staðfest.
Ef breytt er um nafn á trúfélagi, sem fengið hefur staðfest nafn sitt, eða félagið er lagt niður, skal stjórn þess tilkynna þetta til ráðuneytisins.
12. gr.
Leita má skráningar á trúfélögum utan þjóðkirkjunnar. Þau fá með henni réttindi og skyldur, sem lög ákveða.
Ákvæði laga þessara um prest eða forstöðumann í skráðu trúfélagi eiga við þá
starfsmenn þess, sem annast þau embættisverk, sem skráningin heimilar þeim að
vinna innan trúfélagsins.
13. gr.
Trúfélag, sem óskar skráningar, skal senda dóms- og kirkjumálaráðuneytinu
upplýsingar um:
1. nafn trúfélagsins og heimilisfang,
2. trúarjátningar og kenningar þess,
3. skipulag þess og starfshætti,
4. félagssvæði, skiptingu i söfnuði eða deildir ásamt félagatölu,
5. nöfn stjórnarmanna,
6. nöfn presta eða forstöðumanna og starfssvæði,
7. ákvæði samþykkta um inntöku, úrsögn og brottvísun félagsmanna,
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8. ákvæði samþykkta um aðalfund, félagsfundi og stjórnarfundi, um atkvæðagreiðslur og atkvæðisrétt og um breytingar á samþykktum félagsins,
9. reglur um meðferð og ráðstöfun fjármuna trúfélagsins.
Ráðherra getur sett itarlegri reglur um form og innihald beiðni um skráningu.
14. gr.
Þegar trúfélag hefur verið viðurkennt til skráningar, skal ráðuneytið láta þvi
í té vottorð um skráninguna og auglýsa hana í Lögbirtingablaði.
15. gr.

Skráð trúfélag skal árlega fyrir lok marzmánaðar senda dóms- og kirkjumálaráðunevtinu skýrslu um starfsemi sína á næstliðnu ári og jafnframt breytingar, sem
orðið hafa á þeim atriðum, sem tilkvnnt hafa verið til skráningar. sbr. 13. gr.
Tilkynna skal þegar i stað til ráðuneytisins um skipun, flutning eða starfslok
prests eða forstöðumanns.
16. gr.
Ef skilyrði skráningar eru ekki lengur fyrir hendi eða trúfélag vanrækir skyldur
sinar samkvæmt lögum, skal dóms- og kirkjumálaráðuneytið veita þvi skriflega
aðvörun og setja því frest til að bæta úr því, sem áfátt er. Ef ekki er bætt úr þvi,
sem áfátt er innan frestsins, sem ekki skal vera skemmri en einn mánuður, getur
ráðherra ákveðið að fella skráningu þess úr gildi.
Ef brot er sérstaklega vitavert, má fella skráningu úr gildi þegar í stað.
Þegar skráð trúfélag er lagt niður eða starfar af öðrum ástæðum ekki lengur
sem skráð trúfélag, er þeim, sem annast vörzlu embættisbóka, sem þvi er falið að
færa. skylt að afhenda þær ráðuneytinu þegar í stað.
Ráðuneytið auglýsir í Lögbirtingablaði, er skráning fellur úr gildi.
Embættisbækur skráðs trúfélags skulu afhentar til þjóðskjalasafnsins eftir sömu
reglum og embættisbækur embættismanna ríkisins.
17. gr.
Prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags skal ekki vera yngri en 25 ára og
ekki eldri en 75 ára. Hann skal hafa almenn hæfnisskilyrði til opinberra starfa
sbr. nú lög nr. 38 1954 3. gr.
Áður en hann tekur við starfi, skal hann senda dóms- og kirkjumálaráðuneytinu skriflega yfirlýsingu um, að hann muni vinna af samvizkusemi þau störf, sem
honum eru i þvi starfi falin samkvæmt lögum.
Prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags skal færa þær embættisbækur, sem
ráðuneytið fyrirskipar.
Hann gefur út fullgild embættisvottorð um bað efni. sem í embættisbækurnar
er skráð og um þau embættisverk, sem hann hefur unnið.
Hann skal láta í té þær tilkvnningar, upplýsingar og vottorð, sem lög eða reglur
mæla fyrir um og er háður því eftirliti um framkvæmd embættisstarfa sinna, sem
ráðuneytið ákveður.
18. gr.
Prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags er háður ábyrgð opinbers starfsmanns í framkvæmd þeirra starfa, sem honum eru falin samkvæmt ákvæðum laga.
Vanræki prestur eða forstöðumaður skráðs trúfélags skyldur sínar samkvæmt
ákvæðum laga eða reglum settum samkvæmt þeim, skal döms- og kirkjumálaráðuneytið veita honum skriflega aðvörun og tilkynna það stjórn trúfélagsins.
Ef ekki er bætt úr þvi, sem aflaga fer eða um er að ræða mjög alvarlegt brot
á starfsskyldum, getur ráðuneytið svipt hann rétti til að gegna starfi prests eða
forstöðumanns.
Sama á við, ef hann missir með öðrum hætti skilvrði til að gegna starfi prests
eða forstöðumanns.
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III
ÝMIS ÁKVÆÐI
19. gr.
Setja má með reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara, svo og
útbúa eyðublöð fyrir tilkynningar og vottorð og um færslu á skrám og reikningshaldi.
20. gr.
Brot gegn 4. gr. 2. málslið, 9. gr., 11. gr. 2. og 4. málsgr., 15. gr., 16. gr. 3.
málsgr. og 5. málsgr. og 17. gr. 2. málsgr., varða sektum.
21. gr.
Þau trúfélög utan þjóðkirkjunnar, sem fengið hafa staðfestingu á presti eða
forstöðumanni samkvæmt lögum um utanþjóðkirkjumenn nr. 4 19. febrúar 1886,
sbr. lög nr. 6 4 marz 1904, uin breyting á þeim lögum, skulu halda réttindum samkvæmt þeim lögum, að öðru óbreyttu, til loka marzmánaðar eftir að heilt almanaksár er liðið frá gildistöku laga þessara. Hafi slíkt trúfélag ekki fengið skráningu
skv. 12. sbr. 13. gr. þessara laga, innan þess tíma, koma ákvæði 16. greinar 3.
málsgr. til framkvæmda.
Meðan trúfélög starfa samkvæmt þessari grein án þess að hafa fengið skráningu, skulu þó ákvæði þessara laga gilda um þau eftir því, sem við á.
22. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975 og falla þá úr gildi lög um utanþjóðkirkjumenn nr. 4 1886 og lög nr. 6 1904 um breyting á þeim lögum.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var lagt fyrir Alþingi 1973—74 á sl. vetri og fylgdi frumvarpinu þá eftirfarandi greinargerð:
I upphafi þings haustið 1973 lýsti forsætis- og dómsmálaráðherra, ólafur Jóhannesson, því, að hann hygðist leggja fyrir Alþingi það, er nú situr, lagafrumvarp,
þar sem endurskoðaðar og ýtarlegri reglur yrðu settar um söfnuði utanþjóðkirkjumanna, en núgildandi lög um það efni eru orðin næsta gömul og eru, sem vonlegt
er, orðin ófullnægjandi og i ýmsum efnum óskýr við nútima aðstæður, en lög þessi
nr. 4 19. febr. 1886, um utanþjóðkirkjumenn, hafa aðeins sætt lítils háttar breytingum fyrir 70 árum með lögum nr. 6 4. marz 1904. — Lagafrumvarp þetta, um
trúfélög, hefur verið samið á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. Svo sem
fram kom hjá forsætis- og dómsmálaráðherra í umræðum á Alþingi á þessum
vetri, hefur hann skipað nefnd til þess að fjalla um endurskoðun á löggjöfinni um
þjóðkirkjuna. Nefndina skipa biskup íslands, herra Sigurbjörn Einarsson, sem formaður nefndarinnar, dr. Ármann Snævarr, hæstaréttardómari, og Baldur Möller,
ráðuneytisstjóri í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Verkefni nefndarinnar er mjög
umfangsmikið og vandasamt, en íslenzka kirkjulöggjöfin er, svo sem kunnugt er,
all ósamfelld og eru í gildi, þótt með óljósum hætti sé, ýmis ákvæði langt aftur
úr öldum. Er þess að vænta, að sú endurskoðun taki talsverðan tíma. Þótti þvi,
einnig af þeirri ástæðu, ekki rétt að láta það efni, sem um er fjallað í þessu lagafrumvarpi, biða slíkrar endurskoðunar, enda má segja, að það málefni, sem fyrst
og fremst varð tilefni frumvarpsgerðarinnar, staða utanþjóðkirkjumanna, sem vakið
hafði talsverða umræðu undanfarið, standi nokkuð til hliðar við hina almennu
kirkjulöggjöf, þótt tengsl séu að sjálfsögðu á milli. Má þvi og ætla, að við hina
almennu endurskoðun komi eþinig það efni til frekari skoðunar, og það því fremur,
sem rétt hefur þótt, að frumvarpið fengi almennari grundvöll en hin gömlu lög um
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utanþjóðkirkjumenn. Er í því efni fylgt fordæmi Norðmanna, sem fyrir fáum árum endurnýjuðu sín gömlu lög um utanþjóðkirkjumenn („dissenterloven'* frá 1891).
Norðmenn höfðu ekki áður almenn lög um trúrélög (sbr. hins vegar Svía og
Finna), en hin nýju lög þeirra setja það efni fram á mjög skýran hátt i I kafla,
en fjalla síðan um utanþjóðkirkjumenn í II kafla. — Danir hafa, þrátt fyrir sömu
tilætlun í stjórnarskrá þeirta og þeirri íslenzku, aldrei sett lög um utanþjóðkirkjumenn og þá ekki heldur almenn lög um trúfélög, en hafa byggt framkvæmdareglur
á hinum almennu ákvæðum stjórnarskrárinnar. Er augljóst, að almenn ákvæði um
trúfélög, sem ná, eftir því sem við á, einnig til þjóðkirkjunnar, hljóta einnig að
koma til athugunar við hina almennu endurskoðun á kirkjulöggjöfinni.
Hér á eftir verður gerð grein fyrir almennu efni lagafrumvarpsins, þ. e. fyrst
I kafla þess, þar sem fjallað er um trúfrelsið og almennar reglur um trúfélög og
siðan um II kafla, sem fjallar um trúfélög utan þjóðkirkjunnar. Loks verður nokkur grein gerð fyrir efni einstakra greina, eftir því sem efni verður til.
Um VI. kafla stjórnarskrárinnar, trúfrelsi og trúfélög.
1 I kafla lagafrumvarps þessa eru í 1. grein settar fram hinar almennu reglur
um trúfrelsi, eins og þær koma fram í og eru túlkaðar út frá VI kafla stjórnarskrárinnar, þ. e. fyrst og fremst 63. grein hennar. Að öðru leyti fjallar I kaflinn
um trúfélög, og þá fyrst og fremst um aðild að þeim.
í 62.—64. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 2. mgr. 79. gr., er mörkuð lagastaða trúariðkunar samkvæmt íslenzkri grundvallarlöggjöf. 1 63. gr. stjórnarskrárinnar segir:
„Landsmejin eiga rétt á að stofna félög til að þjóna guði með þeim hætti, sem bezt
á við sannfæringu hvers og eins; þó má ekki kenna eða freníja neitt, sem er gagnstætt góðu siðferði og allsherjarreglu.“ í stjórnarskrárákvæðunum er hvergi nefnt
hugtakið trúfrelsi, og ræðir beinum orðum aðeins um þátt þess, þ. e. „rétt til að
stofna félög til að þjóna guði o. s. frv.“. Orðaval 63. greinarinnar hefur leitt til
þess, einkum áður fyrr, að gætt hefur hneigðar til að túlka hana þrengra en hugsunin að baki henni leyfir, m. a. að hún verndi aðeins rétt kristinnar trúar, eða
a. m. k. aðeins eingyðistrúar. Forsendur ákvæðanna og síðari túlkun fræðimanna
heimila ekki þessa takmörkun. Það kom fram þegar við mótun ákvæðanna, að
ætlunin var að lögfesta trúfrelsi sbr. t. d. greinargerð grundvallarlaganefndarinnar
dönsku frá 1849, en eftir dönsku grundvallarlögunum eru þessi ákvæði islenzku
stjórnarskrárinnar beint sniðin. 1 greinargerðinni er beint rætt um: „Grundvallarlög, sem játast trúfrelsiskenningunni“. Á hinn bóginn hefur einnig gætt hneigðar,

einkum hin allrasíðustu árin, til þess að túlka trúfrelsishugtakið og jafnvel þar
með stjórnarskrárákvæðin, svo, að i þeim felist hlutleysisafstaða gagnvart trúarbrögðum. — Ekki hefur þessi túlkun þó komið fram hjá fræðimönnum. — Það
fer auðvitað ekki milli mála, að stjórnarskráin mótar ekki hlutleysisafstöðu. Hún
segir beinlinis: „Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja Islands og
skal rikisvaldið að þvi leyti styðja hana og vernda.** — Þess má geta, að hvorki
mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 (18. grein hennar fjallar um „hugsanafrelsi, samvizkufrelsi og trúfrelsi" og útlistar nánar trúfrelsið) né mannréttindasamningur Evrópuráðsins (í 9. grein hans eru með líkum
liætti túlkuð þessi sömu mannréttindi, og nokkuð ýtarlegar slegnir varnaglar við
takmörkun trúfrelsis) leita eftir því að setja fram trúfrelsishugtakið þannig, að
í því skuli jafnframt felast hlutleysisafstaða. — Ákvæði, sem ætlað er að tryggja
jafnrétti að vissu marki, felst þó í 64. grein stjórnarskrárinnar þar sem áskilið er:
„Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir trúarbragða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri félagsskyldu. — Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar
annarrar guðsdýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist.“ — Hafa verður svo
í huga, að trúfrelsið sætir hinum almennu takmörkunum, sem áður er getið og i
63. gr. stjórnarskrárinnar segir, „að ekki má kenna eða fremja neitt, sem er gagn-
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stætt góðu siðferði og allsherjarreglu“. Augljóst er, að slik hugtök eru óljós og
breytileg og túlkast i löggjöf á hverjum tíma, en sæta þó jafnframt gæzlu af hálfu
dómstóla 1 mati þeirra á afstöðu hennar gagnvart slíkum almennum hugtökum.
Eins og áður er sagt, eru ekki i núgildandi lögum almennar reglur um trúfélög
og aðild manna að þeim. Um hina ýmsu þætti í starfsemi þjóðkirkjunnar eru, eins
og áður segir, dreifð og ósamstæð ákvæði í löggjöfinni, en um áðurnefnd undirstöðuatriði skortir alveg lagaákvæði. Það má segja, að þessar aðstæður hafi ekki
valdið verulegu óhagræði í framkvæmd, einkum vegna þess, að þjóðkirkjuaðild
landsmanna er svo yfirgnæfandi sem raun ber vitni. Sýnist það þó samræmast bezt
allsherjarreglu, að í lögum sé skráð, hvernig skuli fara um höfuðatriði aðildar að
trúfélögum utan hennar. Varða ýmis slik atriði réttarstöðu manna og félagslegar
aðstæður (gjaldskyldu, rétt til félagsaðildar og þeirrar þjónustu, sem henni er samfara o. s. frv.). Almannaskráningu hefur orðið að framkvæma um þetta efni eftir
rcglum, sem settar hafa verið fyrir þjóðskrána, án þess að vera studdar af lagaákvæðum. Hafa slíkar reglur verið settar með fullu samráði við kirkjumálaráðuneytið og fyrst og fremst við það miðaðar, sem talið hefur verið efnislega eðlilegast og hagkvæmast í framkvæmd. Hafa engin vandkvæði komið fram við beitingu þeirra reglna. Engu að síður sýnist réttara, að í löggjöfinni sé ákveðið um
slík efni, en ekki með frjálsri ákvörðun stjórnvalda. Það er augljóst, að með lagasetningu um efni frumvarps þessa er engan veginn ætlunin að setja tæmandi reglur
um þau atriði, sem eðlilegt er, að samtökin setji sér sjálf, sbr. og 8. gr. frumvarpsins. Enn er og rétt að minna á, að þess má vænta, að um ýmis efni verði settar
ýtarlegri lagareglur að þvi er þjóðkirkjuna varðar, sbr. ráðagerð 10. greinar. Hins
vegar er þess að geta, að á sum bannákvæði I kafla (sbr. 2., 4. og 9. gr.) verður
að líta sem yfirlýsingu um mat löggjafans á atriðum, sem ekki samrýmist allsherjarreglu, og með vissum hætti má segja, að slík ákvæði spretti út frá stjórnarskrárákvæðinu um, að ekki skuli kenna eða fremja neitt, sem er gagnstætt góðu
siðferði og allsherjarreglu.
Um trúfélög utan þjóðkirkjunnar.
Svo sem sagt var hér að framan, er gildandi löggjöf um söfnuði utanþjóðkirkjumanna orðin mjög gömul og er næsta ófullkomin og óskýr. Hefur það meðal
annars orðið til þess, að skort hefur grundvöll til þess að söfnuðir, sem löggjöfin
heimilar að hafa presta eða forstöðumenn, sem falin er framkvæmd embættisathafna, er hafa mikilvæga þýðingu fyrir þjóðfélagið í heild, starfi með svo reglubundnum hætti og haldi uppi svo traustu félagsstarfi, að rétt og eðlilegt sé að fela
þeim að annast slík ábyrgðarstörf. Það er þá hvort tveggja, að tryggja þarf, að
unnt sé að meta, hvort hæfileg skilyrði séu uppfyllt til að treysta megi, að slík
störf verði leyst af hendi þannig, að samfélagið megi við una, svo og að samtökin
fái stuðning til að móta svo starfsemi sína, að þau geti vænzt þess, að þau verði
þeim falin. Hitt ber svo að hafa í huga, að það er að sjálfsögðu ekki réttur til að
framkvæma slík embættisverk, sem með stjórnarskrárákvæðunum er verið að
tryggja, heldur rétturinn til trúariðkunar og guðsdýrkunar eftir sannfæringu hvers
eins. Einnig er rétt að hugleiða, að ekkert væri því til fyrirstöðu, að í hinni almennu löggjöf væri ákveðið, að trúfélag tæki við gjöldum meðlima sinna, sem þeir
ella mundu greiða til þjóðkirkjunnar, þótt trúfélaginu væri ekki falin nein framkvæmd embættisstarfa, sem hafa lagaverkanir. Þá er og ljóst, að helgiathafnir, sem
einungis fá lagaverkanir, ef þær eru framkvæmdar af aðila, sem hefur sérstaka
löggildingu, geta verið heimilar sem slíkar, þótt þær hafi ekki slíkar lagaverkanir,
enda mega þær auðvitað ekki brjóta í bága við gott siðferði og allsherjarreglu, en
það mundu þær gera, ef þær væru t. d. til þess fallnar að blekkja menn til þess
að trúa lagaverkunum þeirra. t frumvarpi þessu er ekki ráðagerð um slíka aðgreiningu á réttarstöðu trúfélaga. í upphafsákvæði II kafla frumvarpsins (11. gr.) er
tekið fram, að stofna megi trúfélög utan þjóðkirkjunnar án þess að skylt sé að
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tilkynna stjórnvöldum um stofnun þess eða starfsemi. Segja mætti, að þetta ákvæði
væri óþarft, en það verður þó ekki beint talið felast í trúfrelsisákvæðunum í
stjórnarskránni og jafnvel ekki í ákvæði hennar um félagafrelsi. Ákvæðið þykir
þó eiga vel við til áherzlu, en jafnframt í samhengi við það, sem á eftir kemur,
að heimilað er (en ekki skylt), að trúfélög tryggi sér einkarétt til nafns.
Ákvæði II kafla fjalla að öðru leyti um skráningu trúfélaga, sem hennar óska,
skilyrði fyrir hen<ii og réttindi og skyldur, sem henni fylgja. Eins og getið var
i 'upphafi greinargerðarinnar, hefur verulegt mið verið tekið af nýjum norskum lögum við mótun þessa frumvarps. Meðal annars er þangað sótt hugtakið
um „skráningu** trúfélags. Þykir það hæfa betur en „viðurkenning'* eða
„löggilding“. Ekki sízt samrýmist það betur trúfrelsiskenningunni, en jafnframt
má segja, að í því felist síður, að svo verði litið á, að ríkisvaldið taki verulega
ábyrgð á trúfélaginu, umfram það, að sjálfsögðu, að í skráningunni hlýtur að
felast, að talið er að trúfélagið brjóti ekki svo að á verði þreifað, gegn góðu siðferði og allsherjarreglu. Það matsatriði verður svo alla vega að ráðast af þeim umfangsmiklu upplýsingum, sem krafizt er, til þess að ákvörðun verði tekin um skráningu. Eins og áður var sagt, var höfuðtilefni þess, að til gerðar þessa frumvarps
var stofnað, að ekki þótti mega við una, að ekki væri skýrari reglur um skilyrði
fyrir þvi, að trúfélög fengju þau réttindi og skyldur, sem löggjöfin heimilaði. Um
þau atriði er að verulegu leyti fjallað í sérlögum, svo sem lögum um sóknargjald,
lögum um kirkjugarða, hjúskaparlögum o. s. frv., en það er ekki verkefni þessarar
greinargerðar eða þessa lagafrumvarps að fjalla beint um það efni.
Um efni og einstakar greinar frumvarpsins skal að öðru leyti þetta tekið fram:
Um I kafla.
Almenn ákvæði um trúfélög.
Eins og áður er sagt, eiga ákvæði þessa kafla jöfnum höndum við um aðild
að þjóðkirkjunni og að trúfélögum utan hennar. Ekki eru eða hafa verið í lögum
slík almenn ákvæði, sem hér er um að ræða. Söguleg rök eru fyrir því, að lítíð
tilefni hefur verið til slikra ákvæða um aðild að þjóðkirkjunni. Um aldir var lögbundin trúarnauðung í landinu, og þótt nokkuð væri slakað á samfara tilsk. um
verzlunarfrelsið 1787, og trúfrelsiskenningar fengju viðurkenningu i stjórnarskrá
1874, svo sem áður segir, var í raun mjög lítið tilefni til lagaákvæða um þetta efni
vegna yfirgnæfandi aðildar að þjóðkirkjunni. Þegar lögin um þjóðkirkjumenn voru
setl 1886, en þá var með stjórnarskránni fenginn rökréttur grundvöllur fyrir slikri
lagasetningu, var fríkirkjuhreyfingin farin að gera vart við sig, en hún gaf í sjálfu
sér lítið tilefni, umfram fyrri aðstæður, til að lýsa almennum heildarreglum, þar
sem sú kirkjuhreyfing hefur alla tíð verið lítt eða ekki frábrugðin þjóðkirkjunni.
Lögin frá 1886 bera það enda nokkuð með sér, að i þeim er ekki hugsað langt burt
frá þjóðkirkjulegum hugtökum, þótt lögunum sé ætlað að fylla ramma stjórnarskrárákvæðanna. — Hins vegar má telja, að nútíma aðstæður geri æskilegt, að
höfuðatriði réttarstöðunnar séu lögfest, en jafnframt skal tekið fram strax hér, sbr.
einnig siðar um einstakar greinar, að ekki felst í ákvæðum þessuin, að beinum
bannákvæðum undanteknum, fyrirætlun um að segja fyrir um innri skipan trúfélaganna. Um þjóðkirkjuna er augljóst, að í gildi er umfangsmikil sérlöggjöf og
áfram má vænta ítarlegri lagaákvæða um hana, sem geta gilt við hlið og jafnvel
i stað þessara ákvæða.
Um 1. gr.
I þessari grein eru tekin upp, og þá að sjálfsögðu efnislega óbreytt, ákvæði
63. greinar stjórnarskrárinnar. Segja mætti, að það sé óþarft, en þykir þó hæfa,
ba'ði sem undirstrikun á samhenginu og sem kjölfesta fyrir ákvæðin, sem á eftir
koma. Orðaval og orðaskipun er lítillega frábrugðin stjórnarskrárgreininni til skýrari útlistunar á efni hennar, sbr. útlistun í inngangi greinargerðarinnar.
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Um 2. gr.
Það er rétt að taka fram að ætla verður, að þó ekki væri lögfest ákvæði þessarar greinar, væri efni þess þó í fullu gildi samkvæmt almennum reglum réttarskipanarinnar. Ekki mun óþekkt, við aðild að ýmis konar félagsskap eða reglum, að
slíkar almennar yfirlýsingar eða heitstrengingar séu tíðkaðar, oft sem hluti af
siðareglum, og á það ekki síður við um, trúfélög. — Er ljóst, að slíkar yfiriýsingar
eru ekki réttarlega bindandi og væntanlega ekki til þess ætlazt. — Þykir engu að
síður rétt að undirstrika þá staðreynd með ákvæði þessu, en ekki er með því
ætiunin að banna, að slík heit séu gefin. Samsvarandi ákvæði sætti nokkrum andmælum i Noregi, væntanlega af viðkvæmni fyrir helgisiðahefð.
Um 3. gr.
Ákvæði þessarar greinar er nokkru einfaldara en samsvarandi ákvæði í oftnefndum norskum lögum. Þar er tvískipt ákvæði, þ. e. 15 og 18 ára mark. Við
18 ár eru mörk foreldravalds að norskum lögum en 16 að íslenzkum. Hentar því
vel að hafa aðeins það mark og ekkert lægra mark, þar sem ákvörðun er háð
samþykki þess, er hefur foreldravald.
Um 4. gr.
Hér á við likt og um 2. gr. hér að framan, að heit, sem hér ræðir um, eru ekki
réttarlega skuldbindandi, í þeirra merkingu að þau binda ekki athafnir manna
framar en þeim sýnist. Rétt hefur hins vegar þótt, í þessu sambandi með beinu
banni við að taka við slíkum loforðum, að við Iagðri refsingu, sbr. 20. gr., að
vinua gegn slíkum háttum. Er þetta vegna hinna nærgöngulu forma, sem slikum
heitvinningum eru oft samfara. — Segja má, að slík varnaðarákvæði eigi ekki miklu
hlutverki að gegna hér á landi, þar sem slíkar reglur eru óþekktar. Þær eru hins
vegar engan veginn óheimilaðar í löggjöfinni, og þykir rétt, að slíkt ákvæði verðí
tekið upp með sama hætti og í Noregi.
Um 5. gr.
Eins og getið var í inngangi greinargerðar, hafa ekki verið ákvæði í lögum
um efni þessarar greinar, en reglur þær, sem hér eru settar fram eru í samræmi
við þær, sem gilt hafa í framkvæmd samkvæmt reglum, er þjóðskránni hafa verið
settar, og samráð voru höfð um við dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Þessar reglur
eru augljóslega auðveldastar í framkvæmd, en segja má raunar á einfaldastan
hátt, þótt greinin skipti því í þrjár málsgreinar, að barn sé ávallt „frá fæðingu
talið heyra til sama trúfélagi og móðir þess“. — Norsku lögin haga reglum um
þetta efni með nokkuð öðrum hætti, að nokkru leyti af stjórnskipulegum ástæðurn, þar sem stjórnarskrárákvæði eru túlkuð þannig, að ef annað hjóna er í þjóðkirkjunni, beri að telja barn þeirra til hennar, meðan ekki kemur til önnur lögmæt ákvörðun, en einnig er með þeirra ákvæðum reynt að halda meiri svip „jafnræðis“ milli foreldra með skírskotun ýmist til sameiginlegrar ákvörðunar eftir
fæðingu (en þá vantar sjálfvirka reglu) eða með því að skírskota til foreldravalds
„frá fæðingu“. — Islenzka reglan er sem sagt einfaldari i meðförum.
Tvær fyrri málsgreinarnar fjalla um börn, sem fæðast í hjónabandi foreldranna, en þriðja málsgreinin um þær aðstæður, er móðir er ekki í hjónabandi, er
harnið fæðist, hvort heldur barnið er skilgetið eða óskilgetið. Rétt þykir að vekja
sérstaklega athygli á orðalagi greinarinnar, þar sem sagt er: skal frá fæðingu
„talið“ o. s. frv. Með þessu er undirstrikað, að enn sé ekki um beina ákvörðun að
ræða, sbr. svo aftur 3. og 6. grein.
Um 6. gr.
Þessi grein fjallar um ákvörðun um breytingu á trúfélagsaðild barns innan 16
ára aldurs. Ákvörðun í þessu efni geta foreldrar í hjónabandi aðeins tekið saman,
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en annars foreldri, sem foreldraráð hefur eða lögráðamaður. Ef barn hefur náð 12
ára aldri, skal leita álits þess. Má um það atriði vísa til sams konar ákvæðis við
ættleiðingu barns, sem náð hefur 12 ára aldri. Nánari framkvæmdareglur bæri að
setja með reglugerð, sbr. 19. gr.
Um 7. gr.
Það mætti e. t. v. segja, að ekki væri ástæða til að amast við því, að menn
væru, ef þeir óskuðu þess, aðilar að fleiri en einu trúfélagi. Ákvæði greinarinnar
er og alls ekki ætlað að hindra menn í að taka þátt í starfsemi, svo sem, trúariðkun, í fleiri en einu trúfélagi. Hins vegar þykir það bezt samræmast góðri reglu
og skýrri réttarstöðu, að menn eigi aðeins formlega aðild að einu skráðu trúfélagi
eða þjóðkirkjunni. — Óskráð trúfélög, sbr. 11. gr„ koma hér ekki við sögu. —
Afskipti í þessu efni að öðru leyti en formlegu aðildinni, mundu raunar geta
höggvið of nærri trúfrelsiskenningunni.
1 2. málsgrein þessarar greinar er, ef svo má segja, fjallað um „landfræðileg"
eða „þjóðleg" mörk aðildarinnar, þannig að einnig útlendingar geta verið aðilar
að islenzkum trúfélögum og þjóðkirkjunni, ef þeir eru búsettir í landinu, en erlendir ríkisborgarar, sem ekki eru búsettir í landinu, geta ekki haldið formlegri
aðild. — Á hinn bóginn er látið afskiptalaust, hvort menn kunna að eiga aðild að
trúfélögum i öðrum löndum, samtímis aðild að innlendu trúfélagi.
Um 8. gr.
Þótt með ákvæðum greinarinnar sé settur nokkur rammi þeirra atriða, er gæta
skal við inngöngu í trúfélag, er þeirn ætlað sjálfum að setja reglur í því efni, svo
og almennt um aðildina, sem samrýmist skipulagi þeirra og annarri afstöðu til þess,
hvað skipti máli fyrir þau, við ákvörðun um aðild manna að trúfélaginu.
Um úrsögn eru með samsvarandi hætti mótaðar reglur um skipulega skráningarhætti.
Þá eru í 4. málsgrein ákvæði um áhrif, sem tilkynning um atriði varðandi trúfélagsaðild manna til þjóðskrár geti haft um ýmis framkvæmdaatriði. svo sem gjaldtöku. Er ljóst, að hentugleikaástæður um skýr tímamörk mæla með þyí, að tilkynning til þjóðskrár sé höfð sem ákvarðandi viðmiðun.
Um 9. gr.
Bannákvæði þetta gegn óviðeigandi afskiptum af frjálsri ákvörðun manna í
þessum efnum, þykir eðlilegt til þess að vara við því að ganga of langt í þvi að
reyna að hafa áhrif á ákvarðanir manna í því efni, sem hér ræðir um. Það er
ljóst, að ekki er með ákvæði þessu ætlunin að banna ýmiss konar trúboðslega
mótaðar aðferðir til að hafa áhrif á ákvarðanir manna í þessum efnum. Ekki er
hægt að gefa skýrari afmarkanir en það, að í sli.knm efnurn sé aðferðum haldið
innan hefðbundinna marka, sem geta verið álitaefni. Á hinn bóginn getur verið
um að ræða aðferðir, sem varðað geta við ákvæði hegningarlaga (t. d. 225 gr.) —
Dómstólar mundu eiga mat á mörkum þessa ákvæðis.
Um 10. gr.
Þessari grein er fyrst og fremst ætlað að staðfesta, að hin almennu ákvæði I
kafla nái einnig til þjóðkirkjunnar, en eins og tekið er fram í greininni, kemur
einnig til sérlöggjöf í ýmsum efnum um þjóðkirkjuna, og sú löggjöf gildir þá
eftir atvikum um hana, þótt í bága kynni að fara við hin almennu ákvæði kaflans í einhverjum efnum. Ekki er þó líklegt, að til þess komi um efni, sem verulegu máli skipta.
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Um II. kafla.
Trúfélög utan þjóðkirkjunnar.
Ákvæði þessa kafla leysa af hólmi lögin um utanþjóðkirkjumenn (nr. 4 19.
febrúar 1886 með breyt. í 1. nr. 6 4. rnarz 1904). Verulegur hluti hinna upphaflegu laga fjallaði um efni, sem nú er komið í sérlöggjöf, svo sem lög um sóknargjöld og lög um stofnun og slit hjúskapar, og nokkuð efni þess, sem stendur eftir,
er einnig i raun óþarft vegna nýrra ákvæða í sérlöggjöf, sbr. lög um kirkjugarða.
Hins vegar eru, eins og áður er sagt, engin ákvæði í gildandi lögum um það,
hvernig trúfélög skuli gera grein fyrir starfsemi sinni og hver skilyrði uppfylla
tii þess að starfsmönnum þeirra verði falin þau verkefni, sem pr,estum þjóðkirkjunnar eru falin innan hennar og borgaralegum embættismönnum utan allra safnaða. Það er hlutverk þessa kafla að gera því efni skil.
Um 11. gr.
I þessari grein er fjallað um frjálsa trúfélagastarfsemi, sem er heimil, þótt
ekki sé ætlað að leita skráningar samkvæmt 12. gr„ sbr. 13.—18. gr. — Svo sem
í 1. málsgr. segir, er stofnun og starfsemi heimil trúfélagi, þótt ekkert sé um þau
atriði tilkynnt til stjórnvalda. Slík félög eru engu að síður bundin þeirri skyldu,
sem í 2. málsgrein er lögð á öll slík félög til þess að gæta þess að taka ekki upp
nafn á félag sitt, sem sé óhæfilega líkt nafni annars trúfélags, þannig að misskilningi geti valdið. Stjórnvöld meta það atriði, ef staðfestingar nafns er leitað samkvæmt 3. málsgrein þessarar greinar, en einnig gæti upptaka slíks nafns varðað
sektum samkvæmt 20. gr. — Til gæzlu á því, að uppgefin nöfn fari ekki i bága
við nöfn, sem í notkun eru, sbr. 3. málsgrein, er sú skylda lögð á slik félög í 4.
málsgrein að tilkynna um breytingu nafns eða að félag sé lagt niður, en þá mundi
ekki með sama hætti þurfa að gæta þess, að nafni nýs félags yrði ekki ruglað
saman við það.
Að sjálfsögðu eru félög, sem um er fjallað í þessari grein. bundin þeirri skyldu,
sem Önnur, að kenna ekki eða fremja neitt, sem gagnstætt er góðu siðferði og
allsherjarreglu.
Um 12. gr.
Hér er fjallað um hið nýja skipulag, sem frumvarpið ráðgerir, að trúfélög séu
skráð, svo að þau öðlist réttindi og skyldur, sem lög ákveða. í 2. málsgr. er tekið
fram, að þar sem talað er um prest eða forstöðumann í þessum kafla, er átt við
þá stárfsmenn skráðs trúfélags, sem falið hefur verið að annast þau embættisverk,
sem þeim verða með skráningunni heimil. — Það er ekki ætlunin að lögfesta heiti
slikra starfsmanna, en starfsheitin, starfssvið og starfssvæði falla undir innri málefni félagsins. Einnig í því efni hljóta félögin að gæta þess að brjóta ekki í bága
við allsherjarreglu og siðsamlega háttu, og stjórnvöldum ber að skoða einnig slík
atriði.
Um 13. gr.
Hér eru settar fram mjög umfangsmiklar reglur um greinargerð, sem er undanfari þess, að skráningarbeiðni verði staðfest. Þessar reglur eru mjög veigamikið
atriði í þeirri bættu reglu, sem ákvæðum þessa kafla er ætlað að tryggja um skipulega undirstöðu að framkvæmd á embættisverkum, sem varða þjóðfélagið miklu.
Ekki sýnist þörf á að skýra nánar innihald greinarinnar, enda er upptalning hinna
9 töluliða einföld og augljós. — Nánari reglur um efnið mundu svo settar með
reglugerð og jafnframt studdar eyðublöðum og leiðbeiningum.
Um 14. gr.
Nauðsynlegt er að auglýsa með skýrum hætti skráningu trúfélags, svo að almenningi verði kunnugt, að i gildi séu starfsheimildir, sem henni fylgja.
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Um 15. gr.
Skylda til skýrslugjafar er ákveðin, til þess að hin heiinilaða embættisstarfsemi sæti samsvarandi eftirliti og þeirra embættismárina hliðstæðra, sém eru í
beinni þjónustu ríkisins og sama gildir um breytingar á slarfshögumembæitismanna trúfélaganna.
Um 16. gr.
Greinin fjallar um viðbrögð af ríkisvaldsins hálfu við ágöllum á starfsemi
trúfélags og niðurlagningu þess. — Svo sem i öðrum greinum kaflans, eru hér
markaðar samsvarandi skyldur til skipulegra vinnubragða o^ þeim ber að uppfylla, sem með embættisgögn fara í ríkisþjónustu. í þessari greiy ér þeimilúð niðurfelling á skráningu trúfélags, ef það hefur að mati ráðherra bríigðíztvérulkgá í
framkvæmd á lagaskyldum, og ekki bætt úr þráit fyrir aðvöruri. 1
Um 17. gr.
1 þessari og næstu grein er rætt um réttarstöðu presta og forstöðumanna safnaða. Eðlilegt þykir, að um þessa starfsmenn gildi sömu aldurstakmörk og um
presta þjóðkirkjunnar, en um þá gildir almennt aldUrshámark, 70 ár, en másþú
framlengjast í 75 ár. Eðlilegt þykir, að gerð sé almenn hæfniskrafa, eins og til
opinberra starfa. — Mundi af því leiða m. a. almenn kráfa lim íslenzkan ríkisborgararétt, og er það e. t. v. tilfinnanlegt fyrir trúfélög, sem byggja á alþjóðlega
skipulagðri starfsemi, en þar er þó möguleg iúlkun á undanþáguheimild 3. gr. laga
nr. 38/1954. — Verður að visu að telja kröfuna um íslenzkan ríkisborgararétt eðillega frá almennu sjónarmiði. — Þess má geta, að í raun hefur verið vanmetin nauðsyn á talsverðri sérmenntun til embættisstarfa, til þess að prestur eða forstöðumaður geti forsvaranlega gegnt embættisstörfum. Er þetta atriði eitt af þeim, sem
hyggja þarf að, ef þessi ákvæði fá lagagildi.
Um 18. gr.
Starfsábyrgð prests eða forstöðumanns er samsvarandi þeirri, er opinber starfsmaður ber. Brot hans í starfi geta því varðað við hina almennu löggjöf, þar með
talin hegningarlögin. Agavald gagnvart embættisfærslu hans er samkvæmt greininni hjá ráðherra, en við hlið þess valds er hann auðvitað háður reglum þeim,
sem honum eru settar með starfsreglum trúfélagsins um innri starfsemi þess.
Um 19. gr.
Svo sem vísað er til í fyrri greinum, mun þörf á að setja margs konar reglyr
um framkvæmd ýmissa þátta þeirra málefna, sem um er fjallað hér að framaii,
einkum í II kafla.
Um 20. gr.
Beiting viðurlaga er ekki veigamikill þáttur í þessum ákvæðum, enda mundu,
eins og áður er bent á, jafnhliða eiga við viðurlög samkvæmt sérlöggjöf um eiftbættisverk, sem skráning trúfélags heimilar prestum og forstöðumönnum þess.
Um 21. gr.
í þessari grein er fjallað um aðdraganda þess, að frumvarp þetta, ef að Iögum
verður, komi til framkvæmda. Svo sem greinin ber með sér, er öllum þeim trúfélögum (söfnuðum), sem starfandi eru og hafa fengið staðfestingu á kjöri sínu
á presti eða forstöðumanni, þannig að hann hefir öðlazt rétt til embættisverka og
hann og söfnuðurinn þar með öðlazt réttindi samkvæmt ýmsum sérlögum, sem
áður er getið, svo sem lög um sóknargjöld, um kirkjugarða o. s. frv., rétt að halda
áfram starfsemi sinni, á grundvelli hinnar gildandi staðfestingar. Sá réttur er þó
takmarkaður þannig, að þeim ber að hafa fengið endurnýjuð réttindi sín, qg þá
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samkvæmt hinum nýju lögum, fyrir lok marzmánaðar, eftir að heilt almanaksár
er liðið frá gildistöku laganna. Þessi tími er hafður svo rúmur, til þess að trúfélögupum gefist tími til að skipuleggja félagsstarfsemi sína í samræmi við fyrirmæli laganna og jafnframt til þess að skila ársskýrslu samkvæmt 15. gr. laganna,
en svo sem ákveðið er í 2. málsgrein greinarinnar, skulu ákvæði laganna gilda,
eftir því sem við á, eftir gildistöku laganna, þótt félögin hafi ekki fengið skráningu samkvæmt þeim.
Um 22. gr.
Miðað er við, að lögin öðlist gildi 1. janúar 1975, og falla þá úr gildi lögin
frá 1886 og 1904. Eins og áður var getið, mundi þörf á að samræma ákvæðin i
sérlöggjöfinni, þar sem fjallað er um málefni utanþjóðkirkjumanna, hinum nýju
lögum. Til þess ætti að vera rúmur tími, meðan sá biðtími líður, sem ráð er gert
fyrir í 21. grein og grein er gerð fyrir hér að frainan.

Ed.

25. Frumvarp til laga

[22. mál]

um veitingu ríkisborgararéttar.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)

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.

1. gr.
Rikisborgararétt skulu öðlast:
Alfaro, Walter Antonio, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 17. des. 1962.
Argunova, Alexandra Gavrilevna, húsmóðir í Reykjavik, f. í Sovétríkjunum
12. des. 1938.
Azevedo, Magnús, barn i Kópavogi, f. á íslandi 18. ágúst 1967.
Bauer, Evamarie Ilse, húsmóðir í Garðahreppi, f. í Þýskalandi 2. nóv. 1938.
Baur, Anna, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 5. mars 1932.
Bellersen, Edmund Friedrich, rafmagnstæknifræðingur í Reykjavík, f. í Þýskalandi 2. febr. 1942.
Blöndal, Dagný, barn í Reykjavík, f. í Indónesíu 13. sept. 1972.
Brauner, Renald, nemandi í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 27. apríl 1958.
Buhl, Erna Frieda, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýskalandi 7. nóv. 1924.
Busk, Eyjólfur Þór, tannlæknir á Seltjarnarnesi, f. á Islandi 6. ágúst 1937.
Catlin, Katheryn Roberta, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Bandaríkjunum 2. ágúst
1923.
Chadwick, Andrés Þór, barn á Keisbakka í Dalasýslu, f. á íslandi 14. júní 1964.
Chadwick, Ruth Carol, barn á Keisbakka í Dalasýslu, f. á íslandi 2. febrúar
1967.
Clark, Robert Jón, sjómaður í Reykjavík, f. á íslandi 21. júlí 1943.
Drake, Hellen Linda, barn í Reykjavík, f. á íslandi 29. júní 1960.
Drake, Oddný Inga, barn í Reykjavík, f. á ísalndi 1. mars 1963.
Drake, Unnur Milly, barn i Reykjavik, f. i Englandi 16. sept. 1961.
Döllefeld, Karin Berta Marie, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 26. okt.
1944.
Friðrik Örn Jónsson, barn í Reykjavík, f. á íslandi 18. febr. 1970.
Funagalli, Agnete Mathilde, húsmóðir í Hafnarfirði, f. á íslandi 18. maí 1942.
Gillespie, Jerry Lee, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 26. jan. 1969.
Helga Jónsdóttir, verkakona í Keflavík, f. á íslandi 14. maí 1947.
Ipsen, Werner, sjómaður i Reykjavik, f. í Danmörku 25. nóv. 1938.
Izaguirre, Enrique Llorens, verkamaður á Akranesi, f. á Spáni 25. júní 1937.
Karólína Rafnsdóttir, barn í Kópavogi, f. í Englandi 7. sept. 1969.
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26. Knudsen, Hilmar Martin Riis, verkfræðingur í Reykjavík, f. í Danmörku 5.
okt. 1941.
27. Kristensen, Kirsten Andresen, húsmóðir í Reykjavík, f. i Danmörku 23. sept.
1936.
28. Lassen, Magna, húsmóðir í Neskaupstað, f. í Færeyjum 16. sept. 1946.
29. Lawrence, Raymond Thorgeir, bújurtafræðingur á Sauðárkróki, f. í Englandi 23.
sept. 1946.
30. Little, Ruth, húsmóðir í Reykjavík, f. í Englandi 31. júlí 1935.
31. Lorenzen, Rita, húsmóðir i Reykjavík, f. í Þýskalandi 8. des. 1942.
32. Lundgreen, Carl Edvard Houmann, trésmiður i Reykjavík, f. í Danmörku 24.
mars 1913.
33. Lundgreen, Jenny Kirstine, húsmóðir í Reykjavík, f. í Danmörku 31. des. 1917.
34. Madsen, Ebba Agnete, húsmóðir á Akureyri, f. í Danmörku 9. ágúst 1937.
35. Njarðvík, Hildur, barn á Seltjarnarnesi, f. í Kóreu 15. nóv. 1969.
36. Olesen, Anna Maria, barn á Selfossi, f. á íslandi 19. nóv. 1964.
37. Olesen, Ása, barn á Selfossi, f. á Islandi 11. febrúar 1963.
38. Paulsen, Waltraud Anna Maria Meta, húsmóðir i Mosfellssveit, f. í Þýskalandi 8. febrúar 1935.
39. Petersen, Boye', iðnaðarmaður í Keflavík, f. í Danmörku 15. okt. 1945.
40. Reed, Brian Thor, nemandi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 29. nóv. 1960.
41. Reed, Elaine Ruth, nemandi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 13. júní 1963.
42. Reed, Gregory Allan, nemandi í Reykjavik, f. í Bandaríkjunum 9. febr. 1962.
43. Reed, Sigurður Kenneth, nemandi í Reykjavík, f. á Islandi 30. des. 1958.
44. Róbert Hannesson, nemandi í Kópavogi, f. á íslandi 3. júni 1963.
45. Shabakaeva, Dina Yakubovna, húsmóðir á Isafirði, f. í Sovétríkjunum 16. ágúst 1944.
46. Súsanna Rafnsdóttir, barn í Kópavogi, f. í Englandi 31. okt. 1966.
47. Svanhildur Helgadóttir, barn í Reykjavík, f. í Kóreu 5. jan. 1971.
48. Teske, Gerda Irene, húsmóðir í Reykjavík, f. i Þýskalandi 2. júni 1923.
49. Thinat, Barbel Gisela, nuddkona í Keflavík, f. í Þýskalandi 11. mars 1938.
50. Weitendorf, Edda Valeska, barn i Reykjavík, f. á Islandi 19. ágúst 1963.
51. Wilson, Dennis, sjómaður í Neskaupstað, f. í Englandi 25. apríl 1950.
52. Winkler, Martin, húsgagnasmiður í Reykjavík, f. í Austurríki 17. nóv. 1932.
53. Þóra Vésteinsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Kóreu 7. apríl 1970.
2. gr.
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, islenskt ríkisfang með lögum, og skal
hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér íslensk nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Ulnsækjendur þeir, sem teknir hafa verið á lagafrumvarp þettá, fullnægja allir
skilyrðum, sem sett hafa verið af allsherjarnefndum beggja þingdeilda, sbr. nefndarálit á þskj. nr. 889 á 94. löggjafarþingi 7. maf 1974. Hafði allsherjarnefnd efri
deildar mælt með því á síðasta þingi, að þeim umsækjendum, sem taldir eru upp í
frumvarpi þessu, verði veittur íslenskur rikisborgararéttur, sbr. brtt. á þskj. 878.
Frumvarp um það efni varð hins vegar eigi útrætt, og er efni þess því nú endurflutt.
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26. Frumvarp til laga

[23. mál]

um breyting á lögum nr. 85, $3. júní 1936 um meðferð einkamála í héráðí,

á dómþingum í stað bókana í þingbækur, sbr. 134. gr. Sé slíkt leyfi veittskalfylgja
héráðsdómaraembætti búnaður < til ,hljúðritiunair; og vörsflu hljóriritána., Ðóinsmáluráðhéffá íákveður gérð þesSa; búnáðarni Wjóðritanir ;Skal ivarðveita; í þrjú,,á? hjð
skemmsta frá’ lökum'dórtfsmáls. Forstöðtfmanni íhérað$dómuraembppttisí, úúínsrnálaráðherra og þjóðskjalaverði '■ ef hðritfilt að ákveða varðveis4u,(tfm>iiengft, úitfa, éf
hljóðritunin er talitf : háfa almennt héimildtfrgildi,p-gildi, í öðrum dómsitfálum eða
aðrar sérstakar ástæður koma tib ;
, b
, ,,
Dómsmálaráðherra skal setja reglur um búnað til hljóðritutfár, framkvæmd
hljóðritana, og vörslu: þeijrra svö og antfaðf w:máJÁskif»tif þar að Wtándtf , ■
HaSstif éttur gétur ; ávallt i: krafítst þesfe,, «ð .hönum <; s&t afhentar .þJáóðritgtfiri 4
dóiiíStfiáluin, sétai iil, hátfs; faefiir! verið skotjð. n
' ,
:
: C;
’

krefjast fyfírfrám ýiéð sámá hætíi og" sjkv. 1,. ' ’'irigf.1 "'Áriþeiltt/tíitta líttftririí,^ sétti
greindur var, má láta i’té stáðfesi éndrirrít'Ög leýfá áti ttíý^á ’ &' ttijöðrítáriir, éf
sérstakar ástæður mæla með því. Gilda um það ofanskráðar reglur, eftir því sem
við getur átt. Ágreining um það, er í þessari málsgrein segir, skal dómari úrskurða,
éf kröfist1 éf; ’o^ tfiá kseraúrsk'ufðinn 411 Hæstaréttar < eftir, almennum reglum.
•j:
í stað 1. mgr. 134. gr. komi eftirfarandi:
Vitnaskýrslur skal bóka eða hljóðrita, og ákyeður, dó’hárú > hyora aðfexðina
skuli hafa um hverja skýrslu. Aldrei skal þó hljóðritá vitna'skýrsiu gegri andmælum vitnis, aðila eða umboðsmanns hans.
Ef vitnaskýpsjlagr bókuðvi ié? i dðffiári syör yitpa við §þiurpingum jafnskjótt
sem þau hafa verið bókuð, eftir ósk viðkomenda eða eftir þvi, sem honum þykir
áéfltu^.’þégúr, ýuf&éýrisfú' fer íökíð, léÁ döiriá’rt', éf riiskáð ’ér éðá Kóttttih'þyRir þess
þör fj itfétt sáriiá IjjtttfíjuJC^httkáttír’ á' sýöftrin! VTOiiá i héttd,1 éttdá !skai1 gérá’ þár iéiðfáttingár1 rig!yíðárika ýicjbói^tór,1 ‘sérii dóttíáái ‘téiur; áð -géfhriÍtteftíi, þrifía til! þéss
að framburður vitnis komi sem gíeggSt og réttast fráritt
'
• ■
Ef vittfaskýfsla er‘hljóðrituð, skal jafnfrámt bóká í þirtgbók um þirighaldíð
og géta þaf náfns vítnisíris,’ aldur s ög lieÍrhiTfs éðá’' Hváiárstátföf ’áýío og, < áð' áHtttáskýrslan sé hljóðrituð. Með vitnaskýrslu skal hljóðrita upplýsingar dómara um
þinghaldið og vitni, svo að jafnan megi vita, hvaða hljóðritun er um að ræða.
Dómari skal greina vitni frá þvi, að hljóðrita skuli skýrslu þess, og skýra fram-
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kvæmd hljóðritunar eftir þörfum. Jafnan skal mega fylgjast með því af öllum,
sem á þingi eru, hvort hljóðritunartæki eru í sambandi. —- Hljóðrita skal eftir
ákvörðun dómara það úr skýrslu vitnis, sem máli þykir skipta. I lok vitnaskýrslu
eða að loknum hlutum hennar, getur dómari látið hljóðrita stuttan úrdrátt sinn
um það, sem hann telur þurfa fram að koma, og síðan skal spyrja vitni, hvort
þar sé rétt eftir því haft. — Vitni, aðilar og lömenn þeirra skulu á þinginu eiga rétt
á að hlusta á það, sem þá hefur verið hljóðritað, í þeim mæli, er þeir óska. Þeir
geta látið hljóðrita eða bóka í þingbók stuttar athugasemdir sínar varðandi stjórn
dómara á vitnaleiðslunni.
Að þinghaldi loknu skal á vegum dómara vélrita eftir hljóðritun í þeim mæli,
sem hann telur ástæðu til eða þeir krefjast, sem rétt eiga á endurriti, skv. 2. mgr.
44. gr. Þegar mál er flutt munnlega eða við lok skriflegs inálflutnings, skal bóka
í þingbók, hvaða hljóðritanir hafa verið afritaðar og hvort fram hafa komið athugasemdir um, að aðilar eða lögmenn þeirra eða vitni hafi ekki séð þau endurrit
eða telji þau ekki rétt gerð.
4. gr.
Aftan við 2. mgr. 134. gr., sem verður 5. mgr. sömu gr., komi:
Ef dómari, aðilar eða lögmenn þeirra og vitni telja, að staðfesta megi þegar
vitnaskýrslu, sem hljóðrituð hefur verið, má, þegar vitnið hefur hlýtt á skýrsluna,
hljóðrita staðfestinguna. Ella fer staðfesting fram, þegar fyrir liggur endurrit eftir
hljóðrituninni.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið fól hinn 11. sept. 1973 réttarfarsnefnd athugun
á framkomnum tillögum frá borgardómaraembættinu í Reykjavík um lögfestingu
heimildar til notkunar segulbanda við skráningu á þvi, sem fram fer við þinghöld
i einkamálum. Frumvarp þetta er árangur þeirrar athugunar nefndarinnar, og sent
ráðuneytinu 8. marz 1974 með eftirfarandi greinargerð:
í lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála i héraði er ekki ákvæði, sem heimilar að taka skýrslur vitna, aðila eða mats- og skoðunarmanna á segulbönd eða
hljóðrita þau með öðrum aðferðum. Hins vegar segir í 18. gr. laga nr. 73/1973 um
meðferð opinberra mála, að skýrslur i slíkum málum megi „taka á talvél“, sbr. og
77. gr. sömu laga. Þessi heimild, sem hefur verið í lögum frá 1951, mun lítt eða
ekki hafa verið notuð. Á árinu 1972 hófst hljóðritun á dómþingum hjá borgardómaraembættinu í Reykjavík. Að fenginni reynslu þykir vera ástæða til að setja
lagaákvæði um þessa aðferð, sem kveða á um, hvernig að skuli farið. Réttarfarsnefnd hefur samið frumvarp þetta og stuðst við tillögur og greinargerðir frá dómurum við borgardómaraembættið, svo og upplýsingar um hljóðritanir í réttarhöldum í Bandaríkjunum og Sviþjóð.
Rök fyrir því að heimila hljóðritanir á dómþingum eru þau, að með þessari
aðferð sparast tími dómara, aðila og lögmanna, svo og vitna og annarra, sem
skýrslur gefa. Oft er haft á orði, að sum dómsmál séu lengur til meðferðar hjá
héraðsdómstólunum en vera ætti. Ráð, sem líkleg eru til að flýta meðferð mála,
ætti því að nota. Þó hafa komið fram efasemdir um, að hljóðritun sé jafnörugg
aðferð og bókun. Reynsla hérlendis bendir ekki til, að veruleg ástæða sé til slíkra
efasemda, og hið sama er að segja um reynsluna í Bandaríkjunum og Sviþjóð. Má
segja, að hættulitið væri að taka upp þá tillögu frá borgardómurum, að hljóðritanir
séu látnar koma að öllu leyti í stað bókana um sum þinghöld. Réttarfarsnefnd hefur
þó lagt til, að jafnan skuli færa tiltekin atriði til bókar, en því má breyta siðar
að fenginni meiri reynslu.
Um einstakar greinar frumvarpsins er þessa að geta:
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Um 1. gr.
í 42. gr. laga nr. 85/1936 (eml.) eru ákvæði um þær dómsmálabækur, sem
fylgja skulu héraðsdómaraembættum til afnota í einkamálum. Þar segir einnig,
hver haldi bækurnar og hvernig frá þeim skuli gengið. Lagt er til, að þessi ákvæði
séu óbreytt. Að sönnu gæti verið rétt að nota þetta tækifæri til að setja í lögin
ákvæði um vélritaðar dómsmálabækur, en rétt þykir að það bíði síðari tíma. Hins
vegar þykir eiga að vera í þessari grein heimildarákvæði um hljóðritun og hljóðritunarbúnað hjá héraðsdómaraembættum. Ekki þykir næg ástæða til að mæla
fyrir um geymslu hljóðritana með sama hætti og um.geymslu skjala og dómsmálabóka, sem geymast eiga án tímatakmarkana. 1 reynd hafa skýrslur í einkamálum næsta litla þýðingu nema fyrir málið sjálft, svo að ástæðulaust er að varðveita hljóðritanirnar til frambúðar, nema sérstaklega standi á.
Um 2. gr.
1 44. gr. eml. eru ákvæði um rétt „viðkomenda“ til að fá staðfest eftirrit úr
dómsmálabókum og málsskjölum. Rétt þykir að hafa ákvæði um rétt til endurrita
af því, sem lhjóðritað hefur verið, og um rétt til að hlýða á hljóðritanir.
Um 3. gr.
í 134. gr. eml. eru ákvæði um bókun og staðfestingu vitnaskýrslna. Gera þarf
verulegar breytingar á þeim vegna hljóðritana. 1 stað 1. mgr. koma því skv. frumvarpinu fjórar málsgr. — I hinni fyrstu er tekið fram, að bókanir og hljóðritanir
séu heimilar jöfnum höndum. 1 hinni nýju 2. mgr. er sama efni og í 1. mgr. nú.
Hins vegar eru 3. og 4. mgr. nýjar. Þar er að finna ákvæði um það, sem fyrr er
á minnst, að hljóðritunarheimildin taki aðeins til munnlegra skýrslna fyrir dómi,
og myndu þessar reglur gilda um vitnaskýrslur, aðilaskýrslur og skýrslur matsog skoðunarmanna. Jafnframt verður að færa í þingbók bókun um dómþingið, þar á
meðal um það, hverjir gefa munnlega skýrslur. Hefur þetta ekki verið gert að
jafnaði s. 1. tvö ár hjá borgardómaraembættinu í Reykjavík, en réttarfarsnefnd
telur æskilegt, að svo skuli að farið, a. m. k. fyrst um sinn. Efni skýrslnanna má
hins vegar hljóðrita, og verður þá ekki um það bókað. Þess er sérstaklega að geta,
að nokkur hætta er á, að hljóðritun verði orðfleiri en bókanir hafa verið. Til
að komast hjá algerlega óþörfum afritum skýrslna að loknu dómþingi, er tvennt
heimilað skv. frv.: 1 fyrsta lagi getur dómari látið hljóðrita stuttan úrdrátt sinn
um efni skýrslunnar. Við afritun mætti með samþykki allra, sem málið varðar,
láta nægja að afrita þennan úrdrátt en sleppa því, sem skýrslugefandi sagði, a. m. k.
að einhverju leyti. Ef skýrslan þætti ekki hafa þýðingu í málinu, má og í öðru
lagi við afritun sleppa henni alveg eða köflum hennar, enda sé afritunar ekki
krafist. Til frekara öryggis er aðilum, lögmönnum þeirra og skýrslugefendum
veitt heimild til að láta bóka eða hljóðrita stuttar athugasemdir um stjórn dómara
á skýrslugjöfinni. Jafnframt er svo fyrir mælt, að í þingbók skuli skrá skýrslu
um afritanir og athugasemdir, sem fram koma varðandi þær.
Um 4. gr.
Staðfesting skýrslu með eiði eða drengskaparheiti er nú sjaldgæf í einkamálum. Það ætti að fara eftir atvikum, hvort skýrsla, sem hljóðrituð hefur verið, er
staðfest strax að því loknu, eða staðfestingu er frestað og hún látin fara fram,
þegar skýrslan hefur verið afrituð.
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27. Frumvarp til laga

[24. máll

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu
gjöld til ríkissjóðs:
a. Með allt að 140% viðauka stimpilgjald af öðru en
skipum, leigusamningum um jarðir og lóðir og af
h. Með allt að 140% viðauka leyfisbréfagjöld, önnur
tekjulögum nr. 104/1965.

1975 með viðauka eftirtalin
afsölum fyrir fasteignum og
kaupmálum.
en þau, er um ræðir í auka-

2. gr.
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta,
sem um ræðir i 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að innheimta tiltekin gjöld á árinu 1975
með sðmu viðaukum og á yfirstandandi ári.

Ed.

28. Frumvarp til laga

T25. mál]

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
1. gr.
Við 71. gr. bætist svohljóðandi málsgrein:
Nú hefur sakarefni í skaðabótamáli út af slysi verið skipt og eingöngu dæmt
um skaðabótaskylduna, og getur þá dómari, ef sækjandi krefst þess, tiltekið í dóminum hæfilega fjárhæð, er verjandi greiði honum upp í endanlega skaðabótafjárhæð. Þessari ákvörðun má brevta í Hæstarétti, ef dóminum er áfrýjað.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Þingsályktun um afgreiðslu skaðabótamála vegna slysa var samþykkt á Alþingi hinn 8. febrúar 1972, og var hún svohljóðandi:
„Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, að hún geri, með undirbúningi
lagasetningar ef með þarf, ráðstafanir til þess, að skaðabótamál vegna slysa fái
hraðari afgreiðslu en verið hefur almennt.
Sé þá hafður í huga sá möguleiki, að þegar dæmt er um skaðabótaskylduna
sérstaklega, án þess að dæmt sé jafnframt um bótafjárhæðir, verði settar reglur
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþíng).
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um greiðsluskyldu hinna bótaskyldu og vátryggjenda þeirra á ákveðnum fjárhæðum upp í endanlegar skaðabótagreiðslur, sem síðar yrðu ákveðnar með dómi.“
Dómsmálaráðuneytið leitaði á árinu 1972, í tilefni af þingsályktun þessari,
greinargerðar um efni hennar frá einum prófessora lagadeildar Háskólans, Sigurði
Líndal, sem áður hefur verið starfandi dómari. I greinargerð hans, sem er almenns
eðlis, kemur fram, að hann telur vafasamt, að efni séu til þess að taka skaðabótamál vegna slysa út úr til sérstakrar meðferðar og vísar jafnframt í bréf lagadeildar Háskólans til allsherjarnefndar Sameinaðs Alþingis frá 15. febrúar 1972
um það efni. í apríl 1973 var Magnúsi Thoroddsen, borgardómara, falið að gera
frekari könnun á meðferð þessara mála og gefa bendingar um úrræði, sem verða
mættu til úrbóta. Gerði hann könnun á meðferð skaðabótamála vegna slysa, sem
dæmd höfðu verið á bæjarþingi Reykjavíkur og í sjó- og verslunardómi Reykjavíkur á 5 ára timabili, 1968—1972. 1 greinargerð hans, sem skilað var vorið 1973,
telur hann, að hvorki leiði sú könnun eða önnur viðhorf til þess, að rétt verði talið
að ætla þessum málaflokkum aðra réttarfarslega meðferð en öðrum, enda mundi
og mjög hæpið, að slik meðferð mundi leiða til hraðari eða betri afgreiðslu á
þeim málum. — Framangreind skjöl voru á fyrri hluta siðastliðins vetrar send
réttarfarsnefnd til athugunar. Nefndin tók mjög eindregið undir það álit, að vara
bæri við því að ætla, að bæta mætti meðferð þessara mála og auka afgreiðsluhraða með þvi að taka upp einhverja sérmeðferð á þeim. Sérstaklega var tekið
undir aðvörun gegn því að huga að stofnun sérdómstóla til meðferðar á slikum
málaflokkum, enda mundi það síður en svo til þess fallið að bæta meðferð mála. —
Nefndin taldi, að til bóta gæti verið að lögfesta heimildir til að úrskurða greiðslu
til bráðabirgða upp í skaðabótakröfu, er notuð hefði verið heimild réttarfarslega
til að skipta sakarefni, þannig að í fyrri áfanga er eingöngu dæmt um skaðabótaskylduna, en ákvörðun bótafjárhæðar látin biða síðari meðferðar. — Ábending
um slíka lagaheimild var gefin i greinargerð Magnúsar Thoroddsen, en hann tók
jafnframt fram, að slík skipting sakarefnis væri fremur fátíð, þannig að ekki
mætti ætla, að þessar heimildir kæmu oft að notum, en þær mættu þó gagnast við
sérstakar aðstæður.
Með lagafrumvarpi þessu er lagt til, að framangreindar tillögur verði lögfestar.
Er þá nauðsynlegt að breyta jafnframt 95. grein laga nr. 20 8. mars 1954, um vátryggingarsamninga til samræmis við þessar breytingar. Er ráðgert að í sérstöku
lagafrumvarpi verði gerð tillaga um það efni.

Nd.

29. Frumvarp til laga

f26. mál]

um breyting á lögum nr. 71 frá 6. mai 1966, um verðtrvggingu fjárskuldbindinga.
Flm.: Ellert B. Schram.
1. gr.
Við 2. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. er heimilt að kveða svo á i kaup- og verksamningum
um hús, húshluta eða önnur mannvirki, sem eigi eru fullgerð á samningsdegi, en
seljandi eða verksali skuldbindur sig til að afhenda fullgerð eftir minnst 12 mánuði,
að sá hluti söluverðs, sem svarar til þess byggingarhluta, sem ófullgerður er, skuli
breytast í saipræmi við breytingar á verðlagsvisitölu til afhendingardags.
2. gr.
Lög þessi öðlast nú þegar gildi.
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Greinargerö,
Af efni og forsendum laga nr. 71 frá 6. mai 1966, um verðtryggingu fjárskuldbindinga, má ráða, að höfuðtilgangur þeirra var að skapa nauðsynlegan grundvöll
að verðtryggingu lánsfjársamninga. Stefnt var að því að taka upp verðtryggingu
að einhverju leyti við innlánsstofnanir, fjárfestingarlánasjóði og jafnvel lífeyrissjóði. Jafnframt mun hafa verið reynt að taka af öll tvímæli um lagagrundvöll
verðtryggingar, en fram að setningu þeirra voru lög ekki afgerandi um heimildir
til að beita verðtryggingu nema á tveimur sviðum. Annars vegar hafði veðdeild Landsbankans fengið almenna heimild til sölu vísitölutryggðra vaxtabréfa á almennum
markaði vegna þarfa Byggingarsjóðs. Hins vegar höfðu lög, sett við gengisbreytingar
krónunnar, jafnan endurtekið gamalkunnugt ákvæði, að óheimilt væri að lána fé með
skilmáia um breytileika á grundvelli skráningar krónu miðað við erlendan gjaldeyri,
nema uin endurlánað erlent lánsfé væri að ræða.
, Þó, að tjlgangur verðtryggingarlaga hafi fyrst og fremst verið sá, sem að framan gre.inir, var þó, að þvi er virðist, gengið lengra í lagasetningunni, og er orðalag
1, gy. það víðtækt, að túlka má það svo, að það nái yfir allt fjármunasviðið, nema
JÖggernmga á sviði kaupgjaldsmála, sjá athugasemdir með frumvarpinu eins og
það var íagt .fyrir Alþingi 1965.
Rgyndin hefuy oyðið J5Ú, að löggjöfin hefur haft verulega þýðingu á sviði lánsfjársamninga, og má tglja hana fyrst og fremst eðlilega og gagnlega að því marki.
, Á .þipn hóginn hafa lögjn skgpuið nokkra óvissu um gildi löggerninga, sem mjög
ýfgepgir og rpikilvíggir, eru, í yiðshiptum manna, einkum húsaleigusamninga, sölusamningg um husnæði pg yerksaranjngg, Er áratuga hefð um visitöluviðmiðun i
samningum hessum, ejnkum /húsaleigijsmuningum, og verður að draga í efa réttmæti þess, að i ógilda notkun, þejrra í þyj forrni nú, Hefur notkun visitöluákvæða
i samningum þessun) viðggngjst þrátt fyrir setijingu laganna. Hafa byggingaraðilar
áskijið, yísitöJuhyÖð j, sol,usamniúgum um, ibuðirí s4rstakjega eftir að framkvæmdaláp Byggingaysió$s ríkisins k,omu til skjaiaiiria. Visast hér m- a- 1 12. gr. laga nr.
30/Í97Ö, uiri ffúshæðismÓíá.stofpuu ríkisiris, sýo og 16. gr. reglugerðar nr. 202/1970,
þgr sem stpfpúníppí er fhljð m., a, að^fáká.'.mið af hreytíngu byggingarvisitölu á
hyggingártíma hhsúæliis, .hegár áfstaða er tekip. '.endáhtégssÖltfverðs ibúðar. Má
lita svo a. aðjöggjöfih gefí hér byggingaraðjlhm un^iy fójjnií um að heita visitölukvöð i SÖlusa,mníngum íhúða,; þáiinjg að' yérðþækkanh á hýggipgártima geti gætt i
söluverðl, en ein fórsenda framlivæmdaláns er, áð býggingaráðiJi tilkynni húspæðismálastjórn grunpyerð íbúðar í urasókn ura framkva’mdalán. Hliðstæð ákvæði er að
finnai veTksámnihgum prii st'ærri frámkvæmdjr. .
'
,,
Þá niádrágá mjog i efá, áð það shíprýniist réftarýitprid manna að skerða nú
samningsfrelsi að þéssu Íeýti á fimuih.'.ipikfllar vétðbólgú,ýþ'é&a’r Ijóst ér, áð' ýerðákvÖrðup í upphafí , sámrijriýs gétúr ékki Staðisf fýfir seljarida riénia iriéð fytirvará urri hreytiíéika vétðs í sám'ráemi Við ýé^ðþtóhri' á 'sámtíírigstfmá. ‘ Baririi við
sjikum ákvæðurri ér vóriljtið'áð framfýlgjá, ög eýh áýallt ráð fjl áð kotriasf frám hjá
éjfkuin hðnmim méð ýnisum .ákyæðuhi, ef áðeiná ýisjtáfá éðá híiðstééðúr ýerðmáélir
er ekki riefndur.
’*‘
tíf 'þés® áð táká 'áf Öll ‘týíriiæli triri þéssi efrii ér'frúmýárip þ'ettá fJuft. Öhreyfð
stárida Öfí Háúðsýhiég ákýséði verðtrýggjrigáriáganhá, sérii sþórriá víð ribtkún „válútúkéónu“ Ög géfiá §feðÍáiþáhkáúúÚ) riatfðsýúlégár h’etmildhp fil áð hafá éftlrrif riieðlátísftátsarrinirigurii og að véitá héitíiíldir til riofkutiát visitölúákáæða, þár sem péhihgámálalgg yfirvöld telja þau eiga við. Mundi Seðfábartkinri eftir serrt áður hafa éftitlit
‘
méð Öðrúiri samniúgúiri, áeiri áfrám iriuhdú fallá undir iögin breýtt.
f^r óþárfi að ýkýrá éfni fttfhiýarjisiris náriár, én reýnt er áð setja hæfilég mörk
tfm lágmárkstimáréngd þeirra samriinga, sérri taká vérðut áf öll tvimæli uiri, að
falli ekki undir greind lög. Þar sem gert er ráð fyrit vérðiagsvísitötu, er gerigíð út
frá þvi, að mériri ýtýðjist ýmíst við býggingárviSitölri eða káupgjáldsyisitöltf eftir
efnisþáttum samriinga.
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30. Tillaga til þingsályktunar

[27. mál]

um kaup rikissjóðs á húsakosti á Flatey á Skjálfanda.
Flm.: Stefán Jónsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að festa kaup á húsakosti einstaklinga
á Flatey á Skjálfanda, þeirra sem selja vilja, og að gera ráðstafanir til þess að
eignum þessum verði haldið við, svo að verstöðin, eyjan með gögnum og gæðum,
sé tiltæk til fullra nytja.
Greinargerð.
Flatey á Skjálfanda, eign ríkisins, hefur verið í eyði í sex ár, þar sem hún
liggur tæpa eina og hálfa sjómílu undan Flateyjardal. Hafði byggðin tærst upp
á nokkrum árum vegna skorts á félagslegri þjónustu samfara ýmiss konar lagasetningu, sem þrengdi hag útkjálkabyggða. Hélst það nokkurn veginn í hendur, að
lokið var hafnargerð á eynni fyrir 12 milljónir króna og síðasti Flateyingurinn
fluttist til Húsavíkur. Eftir stóðu þá á eynni 17 íbúðarhús, þar af fjögur á lögbýluin, skólahús, samkomuhús og kirkja, verslunarhús Kaupfélags Þingeyinga og
fiskverkunarhús og aðrar byggingar, sem að sjávarútvegi lúta.
Nú er svo komið, að flestum eigendum húsanna á Flatey er orðið um megn
að annast þau sem skyldi. Hafa sum þegar skemmst af vanhirðu, en önnur liggja
undir skemmdum, og ekki sýnt að eigendurnir, sem flestir hverjir eru orðnir
aldurhnignir, hafi bolmagn til að bjarga þeim frá eyðileggingu.
Ljóst er að landeigandi, ríkissjóður, hefur ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart landsetunum, og nú timabært að á því verði ráðin bót.
Nú liggur það ekki fyrir hversu margir húseigendur vilja selja eignir sínar
á Flatey, en flm. hefur rökstudda ástæðu til að ætla að það muni flestir vilja,
og sé reiknað með öllum húseignunum, þá nemur fasteignamat þeirra samtals 2.3
milljónum króna, en brunabótamat 22 milljónum. Samkvæmt upplýsingum tryggingafélagsins er brunabótamatið óeðlilega lágt miðað við byggingarkostnað, og stafar af því að tekið er tillit til þess að húsunum hefur ekki verið haldið við.
Ef hugað er að eign rikisins, Flatey á Skjálfanda, og notagildi hennar verður
myndin þessi:
Flatey telst vera 262 hektarar að flatarmáli, þar af eru 200 hektarar gróið
land og ræktunarhæft. Landverð lögbýlanna fjögurra er að fasteignamati 477 þúsund krónur og hlunnindi eru metin á 279 þúsund samkvæmt sama mati. Leigulóðir undir fyrrnefnd hús, önnur en lögbýli, eru metnar á 144 þúsund. Höfn sú,
er fyrr getur og lokið var við árið 1967, mun hafa kostað um 12 milljónir króna og
er enn í eigu rikisins. Þegar byggð lagðist af með öllu i Flateyjarhreppi, var allt
landsvæði hreppsins lagt undir Hálshrepp með því skilyrði af hálfu forsvarsmanna
hans, að skuldir Flateyjarhafnar fylgdu ekki með. Hefur hafnarmálastjórn verið
að smáborga niður þær skuldir og munu standa eftir af þeim um 7.5 milljónir
króna. í Flatéy er nú lífhöfn fyrir smábáta, og sé verðmæti hennar reiknað nú út
frá vísitölu byggingarkostnaðar má meta hana á 50 milljónir króna. Þá er enn
ótalinn flugvöllur á eynni, sem nú mun að visu ekki í sem bestu ástandi, en gera
má nothæfan með litlum tilkostnaði.
Þar sem Flatey liggur nú i eyði með hrörnandi húsakosti og ónotaðri lifhöfn,
má heita að eigandinn, islenska rikið, hafi af henni vansæmdina eina Og ekkert
gagn. í byggð og nytjum yrði hún tæpast metin til verðs, er tekið er tillit til auðlegðar fiskimiðanna í kringum eyna.
Ljóst er að þegar á næstu missirum munu þær verstöðvar, þar sem skemmst
er að sækja á fiskislóð, fá stóraukið gildi sökum hækkaðs oliuverðs. Árið 1973
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mun hafa látið nærri að hver 5 kílógrönun af fiski hafi kostað eitt kílógramm í
olíueyðslu, og sýnt má nú heita að eldsneytiskostnaður fiskiskipaflotans muni
hækka til mikilla muna enn á næstu árum og hafa úrslitaþýðingu í sjávarútvegi
okkar.
1 framsöguræðu með þingsályktunartillögunni mun ég freista þess að gera ítarlegri grein fyrir þjóðhagslegum ávinningi af því að ríkið taki fasteignir á Flatey
í sínar hendur, en ítreka í lok greinargerðarinnai’ þá skoðun flm. að ríkisvaldið
standi í óbættri skuld við fyrrverandi landseta sína á eynni og hana beri að gjalda
án tafar.

Sþ.

31. Fyrirspumir.

[28. mál]

1. Til viðskiptaráðherra um jöfnun flutningskostnaðar á sementi.
Frá Ingólfi Jónssyni.

Er ætlun ríkisstjórnarinnar að nota heimild í lögum til þess að jafna flutningskostnað á sementi á þann hátt, að líkt verð geti verið á þeirri vöru um
land allt?
Ef svo er, hvenær má þá vænta þess, að það verði gert?
II. Til menntamálaráðherra um endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi.
Frá Helga F. Seljan.
1. Hve margar smærri endurvarpsstöðvar fyrir einstök byggðarlög á Austurlandi eru í umsjá og eigu heimaaðila?
2. Hvenær ráðgerir Sjónvarpið að fullkomna þessar stöðvar og yfirtaka rekstur þeirra að fullu?

Sþ.

32. Tillaga til þingsályktunar

[29. mál]

um bætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga.
Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson, Steinþór Gestsson, Friðjón Þórðarson,
Ólafur G. Einarsson, Eyjólfur K. Jónsson, Halldór Blöndal,
Pálmi Jónsson, Pétur Blöndal, Pétur Sigurðsson,
Sigurlaug Bjarnadóttir.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að því í samráði við Ríkisútvarpið, að gerð verði á árinu 1975 sérstök kostnaðar- og framkvæmdaáætlun um
bætt skilyrði til viðtöku innlendra hljóðvarps- og sjónvarpssendinga, þannig að
sendingar geti náð sem greiðast til landsmanna, hvort sem er í byggðum landsins
eða á fiskimiðum umhverfis ísland. í því sambandi skal athuga, hvort ekki sé
rétt að ákveða afnotagjöld með tilliti til þess, að föstum hundraðshluta þeirra sé
jafnan varið til dreifikerfis hljóðvarps og sjónvarps.
Jafnframt ályktar Alþingi að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að Ríkisútvarpið komi upp endurvarpsstöðvum fyrir þá sveitabæi, sem nú njóta ónothæfra
eða engra sjónvarpsskilyrða. Ríkisstjórnin afli sérstaks fjármagns í þessu skyni,
og stefnt verði að því að Ijúka framkvæmd þessari innan tveggja ára.
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GreinargerÖ.
Með tillögu þessari er gert ráð fyrir, að unnið verði skipulega og markvisst
að því að bæta skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga. Hér er um
mikið nauðsynja- og réttlætismál að ræða. Þó að Ríkisútvarpið hafi nú starfað
í 44 ár, skortir mikið á, að hljóðvarp heyrist viðunandi víða í strjálbýli landsins.
Við slíkt ástand verður ekki unað lengur. Enn fremur bíða nú Ríkisútvarpsins
mikil verkefni við að bæta dreifikerfi sjónvarpsins frá því sem nú er.
Hér er lagt til, að á þessum verkefnum verði tekið með því að gera á árinu
1975 sérstaka kostnaðar- og framkvæmdaáætlun um bætt skilyrði til viðtöku innlendra bljóðvarps- og sjónvarpssendinga, þannig að sendingar geti náð sem greiðast til landsmanna, hvort sem er í byggðum landsins eða á fiskimiðum umhverfis
landið.
Með tilliti til mikilvægis og umfangs þessa verkefnis er lagt til, að athugað sé,
hvort hægt sé að tryggja betur fjármagn til þessara þarfa en nú er með því að
ákveðið verði, að föstum hundraðshluta afnotagjalda verði jafnan varið til dreifikerfis hljóðvarps og sjónvarps. Einskis má láta ófreistað í þessu efni, því að það
er nauðsyn, að allir landsmenn eigi kost á dagskrárefni því, sem kostað er af
Rikis'útvarpinu. Það eitt er réttlæti, að allir geti notið dagskrárefnisins án tillits
til búsetu.
Það, sem mest hefur stungið í augu á undanförnum árum varðandi þetta mál,
er það ástand, að margir sveitabæir njóta engra eða ónothæfra sjónvarpsskilyrða.
Til að bæta úr þessu óviðunandi ástandi þarf að grípa til sérstakra ráðstafana.
Tillaga þessi gerir ráð fyrir, að ríkisstjórninni sé falið að afla sérstaks fjármagns
til að koma upp endurvarpsstöðvum fyrir þessa sveitabæi og stefnt verði að því,
að þessum framkvæmdum geti orðið lokið innan tveggja ára. Á tveim síðustu aðalþingum hefur verið flutt tillaga til þingsályktunar um sjónvarp á sveitabæi, sem
var samhljóða 2. mgr. tillögu þeirrar, sem nú er flutt. Þessi tillaga um sjónvarp
á sveitabæi hlaut ekki afgreiðslu. Þá fylgdi greinargerð ásamt fylgiskjali svo
hljóðandi:
Óþarft er að fara orðum um mikilvægi sjónvarpsins og menningarlegt hlutverk
þess í þjóðlífinu. En ekki er víst, að allir geri sér grein fyrir, að svo þýðingarmikið
sem sjónvarpið er þéttbýlinu, er þjónustuhlutverk þess hvergi mikilvægara en í
strjálbýlinu. Þar sem fásinni og einangrun er mest, hefur sjónvarpið mestu hlutverki að gegna. Af þessu leiðir, að sjónvarpið er eitt hið þýðingarmesta tæki til
að stuðla að byggðajafnvægi. Hins vegar hefur það hinar alvarlegustu afleiðingar,
ef sum byggðarlög eru afskipt sjónvarpinu. Svo er einmitt ástatt í dag í mesta
strjálbýlinu. Þannig hefur tilkoma sjónvarpsins ekki orðið þessum byggðarlögum
lyftistöng, en þvert á móti aukið á jafnvægisleysið milli þeirra og þéttbýlisins. Við
svo búið má ekki standa.
Þar sem skórinn kreppir nú að í þessum efnum, eru þeir sveitabæir víðs vegar
um landið, sem dreifikerfi sjónvarpsins nær ekki til. Samkvæmt yfirliti, sem Landssiminn hefur gert, voru í febrúar s. 1. 472 sveitabæir, sem nutu ónothæfra eða engra
sjónvarpsskilyrða. Þessum sveitabæjum var raðað saman til að sýna, hverjir þeirra
gætu hugsanlega verið saman um endurvarpsstöð. Út frá þessari röðun má gera sér
nokkra grein fyrir þeim fjölda endurvarpsstöðva, sem þarf til að koma þessum sveitabæjum í sjónvarpssamband og þar með ljúka sjónvarpsvæðingu landsins. Gerði Landssíminn eftirfarandi töflu um þetta efni:
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Fjðldi sveitabæja
pr. endurvarpsstöð
16
14
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fjðldi stöðva
(svœða)

Fjöldi sveitabæja
samtals

1
3
1
2
2
4
7
4
7
16
9
35
60

16
42
13
22
18
32
49
24
35
64
27
70
60

151

472

Eftirstöðvai
Fjöldi sveitabæji
456
414
401
379
361
329
280
256
221
157
130
60
0

Tafla þessi sýnir niðurstöður af athugunum Landssímans, en samkvæmt henni
mun þurfa um 150 endurvarpsstöðvar, til þess að allir sveitabæir í landinu verði í
sjónvarpssambandi og þessi þjónusta nái til allra landsmanna. Síðan þetta yfirlit
var gert, hafa nokkrir sveitabæir komist í sjónvarpssamband. Samt sem áður má hafa
niðurstöður þessarar athugunar til hliðsjónar, þegar metið er, hve umfangsmikið
það verkefni er að búa þeim sveitabæjum sjónvarpsaðstöðu, sem nú njóta ónothæfra
eða engra sjónvarpsskilyrða. I þessu sambandi ber og að hafa í huga, að i bréfi til
Ríkisútvarpsins hefur Landssíminn látið þess getið um þá áætlun sína, að um 150
endurvarpsstöðvar þurfi, að „að likindum yrði þessi tala nokkuð hærri í raun, þar
eð sumar endurvarpsstöðvarnar mundu verða að staðsetjast þar, sem sjónvarpsmerki
eru ekki fyrir hendi, og þyrfti því tengistöð til viðbótar.“
Þegar framangreind athugun Landssimans var gerð, var gert ráð fyrir, að hver
endurvarpsstöð mundi kosta að meðaltali um 1 millj. kr., eða heildarkostnaður
þessa verks verði um 150 millj. kr. Þó að hér sé um grófa áætlun að ræða og síðan
hafi til komið tvær gengislækkanir, gefur þetta samt til kynna umfang þess verkefnis, sem hér er um að ræða.
Þess er enginn kostur, að Rikisútvarpið geti ráðið við framkvæmd þessa, nema
sérstakt fjármagn komi til. Ríkisútvarpinu er ætlað að standa undir stofnkostnaði
dreifikerfis sjónvarpsins með tolltekjum af sjónvarpstækjum. Þessar tolltekjur eru
áætlaðar fyrir árið 1973 20 millj. kr. Á þessu ári þarf 35—40 millj. kr. í afborganir
og vexti af skuldum, sem stofnað hefur verið til vegna dreifikerfis sjónvarpsins og
nema nú rúmum 100 millj. kr. Augljóst er, að núverandi tekjustofn kemur ekki
að haldi við að sjónvarpsvæða þá sveitabæi, sem enn liggja óbættir hjá garði.
Ekki hefur Ríkisútvarpið aðra sjóði til að grípa til í þessu skyni. Þannig er nú
séð fyrir þörfum þessarar menningarstofnunar þjóðarinnar. Er skemmst að minnast meðferðarinnar á Rikisútvarpinu við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1973. Sú afgreiðsla þýddi um 110 millj. kr. rekstrarhalla Ríkisútvarpsins á þessu ári, ef ekki
verður úr bætt, auk þess sem stofnunin situr með um 20 millj. kr. rekstrarhalla
frá árinu 1972 og kostnaðarauka af síðustu gengislækkun.
Það er heldur engin leið í þessu efni að ætla Rikisútvarpinu að taka lán til
þeirra framkvæmda, sem hér um ræðir. Raunar er hér svo háttað, að engum venjulegum arðsemissjónarmiðum verður komið við. Ef gengið er út frá áætlunum þeim,
sem áður greinir, má gera ráð fyrir, að það kosti að minnsta kosti 320 þús. kr. að
meðaltali að koma sjónvarpinu á hvern bæ. Tekjur sjónvarpsins af hverjum bæ
nema um 10 þús. kr. í tolltekjur af einu sjónvarpstæki, og afnotagjaldið er nú
3 100 kr. Af þessum tekjum verður ekki staðið undir stofnkostnaði við að koma
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þeim bæjum í sjónvarpssamband, er ekki njóta þess nú. Af þessum tekjum þarf auk
þess að standa undir rekstrarkostnaði endurvarpsstöðvanna, sem til þessa þurfa, og
hafa verður í huga, að tæki þessara stöðva verður að afskrifa á 10 árum.
Með skírskotun til framanritaðs er hér lagt til, að sérstaks fjármagns, er
verði óafturkræft framlag, verði aflað til að standa undir stofnkostnaði þeirrar
framkvæmdar að koma í nothæft sjónvarpssamband innan tveggja ára öllum sveitabæjum, er ekki njóta þess nú. Hér er um að ræða verkefni sérstaks eðlis, sem varðar
jafnvægi í byggð landsins.
Ekki mun af veita, þótt aflað sé fjármagns sérstaklega til þessara hluta, þar
sem Ríkisútvarpsins bíður nú mikið átak við að koma upp örbylgjukerfi fyrir
flutning dagskrár til aðalstöðva í sjónvarpskerfinu í stað endurvarpskerfisins, sem
nú er. Auk þess má nefna það brýna verkefni við dreifikerfið að bæta sjónvarpsskilyrði á fiskimiðunum umhverfis landið.
Til frekari skýringar er hér fylgiskjal, sem sýnir skiptingu eftir kjördæmum á
því verkefni að sjónvarpsvæða þá sveitabæi, er ekki njóta nú stjórnvarpsskilyrða.
Er þetta yfirlit gert af frarpkvæmdastjóra fjármáladeildar Rikisútvarpsins.

Fylgiskjal.

YFIRLIT
yfir:
1) Skiptingu þeirra sveitabæja eftir landshlutum, sem enn hafa ekki skilyrði til
sj ónvarpsmóttöku.
2) Fjölda sjónvarpsstöðva, sem þarf til að koma sjónvarpi til þessara bæja, ásamt
upplýsingum um, hversu mörgum hver þeirra þjónar.
Bæir með ófullnægjandi skilyrði

Engin
Reykjanes .................
V esturland .................
Vestfirðir .................
Norðurland vestra ...
Norðurland eystra ...
Austfirðir ...................
Suðurland...................

Ed.

Ónothæf

Tala stöðva, sem hver um sig koma sjónvarpi á

6
7
8
9
11 13 14 16 Stöðv.
1
2
3
4
5
AUs bæ bæi bæi bæi bæi bæi bæi bæi bæi bæi bæi bæi bæi alls

3
17
27
19
14
42
8

22
82
94
52
73
17

3
39
109
113
66
115
25

3
10
17
11
3
10
4

7
11
4
4
7
2

1
4
2
2

3
3
3
4
2
-

2
1
2
2

12
2
2

130

340

470

58

35

9

16

7

5

2--2
2
1
-

2
2
1
1
_!____
7

5

2

2

33. Frumvarp til laga

1

_

_

1
1

1

2

1

3
21
42
30
16
29
9
150

[30. mál]

um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð Islands.
Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson, Jón Árnason, Oddur Ólafsson.
1. gr.
Við 2. gr. laganna komi ný málsgrein, er verði 2. mgr., svo hljóðandi:
Enn fremur er hlutverk Fiskveiðasjóðs að veita lán til kaupenda eldri fiskiskipa.
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um lánveitingar þessar, sbr. 11. gr.
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2. gr.
Við 11. gr. laganna komi viðbót, svo hljóðandi:
Til eldri fiskiskipa mega lán nema helmingi kaupverðs eða matsverðs, þess er
lægra reynist, og skulu þá meðtaldar eftirstöðvar af lánum sjóðsins, sem fyrir kunna
að vera.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinar ger ð.
Frumvarp þetta var flutt á síðasta aðalþingi, en hlaut þá ekki afgreiðslu. Þá
fylgdi greinargerð svo hljóðandi:
í lögum um Fiskveiðasjóð Islands er svo kveðið á, að hlutverk sjóðsins sé að
efla framleiðslu og framleiðni í fiskveiðum, fiskiðnaði og skyldri starfsemi. Þetta
skal gert með því að veita stofnlán gegn veði í fiskiskipum, vinnslustöðvum, vélum
og mannvirkjum, sem að dómi sjóðsstjórnar eru í þágu sjávarútvegs, þar á meðal
skipasmíðastöðvum, dráttarbrautum, viðgerðarverkstæðum og verbúðum.
Af þessu má marka, hve mikilvægu og víðtæku hlutverki Fiskveiðasjóður hefur
að gegna. Ekki fer heldur á milli mála, að í framkvæmd hefur Fiskveiðasjóður grundvailarþýðingu fyrir uppbyggingu sjávarútvegsins, og hefur svo raunar verið allt frá
stofnun sjóðsins, sem á sér langa og merka sögu, svo sem kunnugt er. Hins vegar
hefur nokkuð skort á í starfsemi Fiskveiðasjóðs, og varðar það einn þátt lánamála
sjávarútvegsins, sem ekki verður talinn veigalitill. Þessu frumvarpi er ætlað að bæta
hér úr.
Meginverkefni Fiskveiðasjóðs er að veita lán til fiskiskipa. í framkvæmd er það
svo, að lánveitingar þessar hafa verið bundnar við ný fiskiskip. Hafa lögin um fiskveiðasjóð verið skilin svo, að sjóðurinn hafi ekki heimild til lánveitinga nema til
nýsmíða og endurbyggingar skipa. Lán til eldri skipa hafa því verið útilokuð. Það
er því á vettvangi eldri skipanna, sem skort hefur á í starfsemi Fiskveiðasjóðs. Þetta
ástand hefur lengi valdið erfiðleikum, og er nú svo komið, að lengur verður ekki
unað við óbreytt ástand i þessum efnum.
Eigendaskipti á fiskiskipum eru ekki ótiðari en á sér stað um aðrar eignir manna,
nema síður sé. Á öllum timum eru tíð eigendaskipti að fiskiskipum, og leiðir þetta
af síbreytilegum aðstæðum, sem fylgja jafnan veiðiskap, í hvaða mynd sem er. Sérstaklega á þetta við á tímum þeim, sem nú eru, þegar miklar umbyltingar eru í sjávarútveginum. 1 því sambandi er nærtækast að benda á tilkomu skuttogaranna. Mörg
bvggðarlög, sem fengið hafa skuttogara, hafa ekki þörf eða tök á að hagnýta þau
fiskiskip, sem fyrir voru. Eigendur hinna eldri skipa vilja því selja þau af þessum
ástæðum. Hér getur verið um góð og hagkvæm skip að ræða, sem þörf er
á að nýta og eftirspurn er eftir úr öðrum byggðarlögum. En sá er hængur á, að þeir
útgerðarmenn, sem gjarnan vildu kaupa þessi eldri skip, eiga erfitt með það eða eiga
þess engan kost, vegna þess að Fiskveiðasjóður lánar ekki út á þau. Slikir menn eiga
þá ef til vill ekki annars völ en að láta smíða ný skip, þar sem í því tilfelli er séð
fyrir fyrirgreiðslu i lánamálum með venjulegri lánveitingu Fiskveiðasjóðs. Augljóst
er, að þjóðhagslega er þetta ekki hagkvæm skipan mála.
Úr þessu vandamáli verður ekki greitt, nema Fiskveiðisjóður taki upp lánveitar til kaupa á eldri skipum. Þess vegna er frumvarp þetta lagt fram.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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34. Tillaga til þingsályktunar

[31. mál]

um sjónvarpsmál.
Flm.: Albert Guðmundsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að veita leyfi til hindrunarlausra útsendinga á dagskrárefni sjónvarpsstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli, og afnema
þar með takmörkun á styrkleika útsendinga og breytingar á útsendingargeislum
stöðvarinnar.
Jafnframt felur Alþingi ríkisstjórninni að láta fara fram athugun á, hvaða
möguleikar eru til staðar fyrir ísland að komast í beint samband við útsendingar
erlendra sjónvarpsstöðva gegnum alþjóðleg fjarskiptakerfi, og þá um leið afla
upplýsinga um kostnað við slíkt framtak og einnig aðrar tæknilegar framfarir í
þróun sjónvarps, er miðist við að landsmenn allir njóti góðs af.
Greinargerð.
Ég leyfi mér að flytja þessa þingsályktunartillögu, þar sem ég álít, að með samkomulagi fyrrverandi ríkisstjórnar um að takmarka útsendingu sjónvarpsstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli sé verið að skerða hin helga rétt einstaklingsins í
lýðfrjálsu landi til valfrelsis um það sjónvarpsefni, sem í boði er hverju sinni.
Þingheimi og landsmönnum öllum er Ijóst, að allan þann tíma, er umrædd
sjónvarpsstöð hefur starfað, hefur fámennur hópur, sem þjóðin hefur valið nafnið
„menningarvitarnir", mótmælt starfsemi stöðvarinnar á þeim forsendum, að starfsemi hennar geti haft skaðleg áhrif á íslenskt menningarlíf og þá sér í lagi á málfar okkar.
Mitt mat, og margra annarra, er það, að íslensk þjóð og íslensk menning sé það
rótgróin og sterk, að hún þoli samskipti við aðrar frjálsar þjóðir og menningarsamskipti við hvaða þjóð sem er.
Enginn sjónvarpsnotandi er til þess neyddur að horfa á sjónvarpsstöðina á
Keflavíkurflugvelli, enda fá eða engin sjónvarpstæki flutt til landsins þannig hönnuð,
að þessi stöð náist. Eigendur tækjanna verða því að láta fagmenn breyta þeim, til
þess að mynd frá útsendingarstöðinni á Keflavíkurflugvelli komi á skerminn.
Kostnaður við slíkar breytingar sjónvarpstækja fólksins og sérstök loftnet til
viðbótar er þó nokkur. Þar sem vitað er, að tugþúsundir Islendinga hafa lagt í þann
kostnað, hlýtur það að sýna, að fólkið velur sjálft þá kostnaðarsömu leið til valfrelsis og mótmælir afskiptum opinberra aðila af högum sínum fram yfir það,
sem réttlætiskennd þess segir til um hverju sinni.
Ég tel, að hvorki Alþingi né ríkisstjórn hafi nokkurn íhlutunarrétt um það,
livaða dægrastyttingu fólk velur sér innan veggja síns eigin heimilis, svo fremi það
ekki brýtur í bága við landslög. Alþingi ber að standa vörð um frelsi einstaklingsins á ölluin sviðum.
Auk þess lít ég svo á, að öll fjarskiptatæki, hvort heldur í umsjón varnarliðsins
á Keflavíkurflugvelli eða íslenskra yfirvalda, séu öryggistæki, sem þjóðinni geta
komið að miklu gagni, ef skyndilega þyrfti til þeirra að gripa í nevðartilfellum.
Jafnframt leyfi ég mér að benda á, að ríkisstjórninni ber skylda til að veita
sinum þjóðfélagsþegnum þá sjálfsögðu þjónustu, að þeir njóti, svo fljótt sem auðið
er og kostnaðarhlið þess máls leyfir, aðgangs að beinu sambandi við sjónvarpssendingar erlendra stöðva, á sama hátt og tíðkast um útvarpsnotkun.
Ég er sammála meiri hluta þjóðarinnar, að valfrelsi eigi að ríkja á öllum sviðum,
enda sýnir barátta íslendinga, að hvers kyns kúgun er tilgangslaus. Höft og bönn,
sem brjóta í bága við réttarmeðvitund einstaklingsins, ná aldrei fram að ganga á
íslandi.
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35. Frumvarp til fjáraukalaga

[32. mál]

fyrir árið 1971.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
Til viðbótar við gjöld í 2. gr. fjárlaga 1971 er veitt:
Þús. kr.

00
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14

Æðsta stjórn rikisins aðundanskyldu Alþingi ...................................
Forsætisráðuneytið ................................................................................
Menntamálaráðuneytið ...........................................................................
Utanríkisráðuneytið ..............................................................................
Landbúnaðarráðuneytið
....................................................................
Sjávarútvegsráðuneytið
....................................................................
Dóm§- og kirkjumálaráðuneytið .........................................................
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ..........................
Fjármálaráðuneytið ...............................................................................
Samgönguráðuneytið ...............................................................................
Iðnaðarráðuneytið ..................................................................
Viðskiptaráðuneytið ...............................................................................
Hagstofa íslands .....................................................................................
Ríkisendurskoðun ...................................................................................

9 390
7 501
345 205
72 958
173 058
40 294
118 034
462 688
97 400
643 911
23 921
517 037
5 606
2 081

Samtals 2 519 084
Athugasemdii- við lagafrumvarp þetta
Yfirskoðunarmenn ríkisreikninganna hafa afhent ráðuneytinu tillögur sínar
til fjárveitinga í fjáraukalögum fyrir árið 1971. Þeir leggja til, að aukafjárveitingar séu veittar fyrir öllum umframgjöldum, sem ríkisreikningurinn 1971 sýnir.

Nd.

36. Frumvarp til laga

[33. mál]

um samræmda vinnslu sjávarafla og veiða, sem háðar eru sérstökum leyfum.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
1. gr.
Sjávarútvegsráðuneytið getur samkvæmt lögum þessum sett almennar og svæðisbundnar reglur, er stuðli að samræmingu milli veiðiheimilda samkvæmt sérstökum
leyfum ráðuneytisins til rækju- og skelfiskveiða og vinnslugetu þessarra greina fiskiðnaðarins, meðal annars með skiptingu afla milli vinnslustöðva og/eða þeirra báta,
sem veiðileyfi hljóta.
2. gr.
í þeim greinum veiða, sem háðar eru sérstökum leyfum samkvæmt 1. gr., skal
leita leyfis sjávarútvegsráðuneytisins til að koma á fót vinnslustöðvum eða til aukningar á afkastagetu þeirra sem fyrir eru. Ráðuneytið getur synjað um slík leyfi,
ef ekki er fyrirsjáanleg varanleg aflaaukning á viðkomandi svæði né samdráttur í
starfsemi annarra vinnslustöðva á svæðinu.
Opinberum fjárfestingarlánasjóðum skal tilkynnt um synjun slíkra leyfa.
3. gr.
Ráðherra getur sett nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara laga.
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4. gr.
Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða fyrirmælum samkvæmt
þeim, skal sæta sektum, nema þyngri viðurlögum varði samkvæmt öðrum lögum.
Sektir renni i ríkissjóð. Um mál út af brotum á lögum þessum eða fyrirmælum settum samkvæmt þeim, skal fara að hætti opinberra mála.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Veiðar á ýmsum tegundum sjávarafurða eru eins og kunnugt er háðar sérstökum leyfum sjávarútvegsráðuneytisins. Hefur ásókn i slik leyfi, einkum skelfisk- og alveg sérstaklega rækjuveiðileyfi á mörgum veiðisvæðum, verið mun meiri
en æskilegt hefur þótt. Hefur ráðuneytið því oft þurft að ákveða reglur til takmörkunar bæði á afla og sókn i þessar veiðar. Skal í því sambandi bent á ýmis skilyrði,
sem ráðuneytið hefur sett til þess að menn geti fengið rækju- og skelfiskveiðileyfi
á ákveðnum svæðum, svo sem kröfur um að eigendur og skipstjóri báts hafi verið
búsettir á viðkomandi svæði í eitt ár, báturinn sé þar skrásettur og jafnvel að báturinn megi ekki vera undir eða yfir ákveðinni stærð. Þá hefur þess oftast verið
krafist í leyfisbréfum til rækju- og skelfiskveiða á ákveðnum svæðum, að afli sé
unninn í viðurkenndri vinnslustöð á viðkomandi svæði. Loks eru að finna í flestum veiðileyfum ákvæði um einhvers konar afiatakinarkanir til verndunar þeim
stofni, er leyfið heimilar veiðar á.
Þrátt fyrir að ráðuneytið hafi bæði fyrr og síðar sett slíkar almennar reglur
bæði um veiðarnar sjálfar og um skilyrði til þess, að menn geti yfir höfuð fengið
veiðileyfi, þá hefur þó reynst mjög erfitt að halda sókn í þessar veiðar í skefjum.
Er hér einkum um að kenna því, að lítil sem engin samræming hefur verið á þessum afla- eða sóknartakmörkunum og byggingu vinnslustöðva á viðkomandi sviðum. Ljóst er að of margar eða afkastamiklar vinnslustöðvar eru til þess fallnar að
auka ásókn í veiðarnar og það því meir sem samkeppnin um hið takmarkaða hráefni verður meiri. Getur þetta komið illa niður á rækju- og skelfiskstofnunum.
Þá má auðveldlega kippa rekstrargrundvellinum undan atvinnurekstri á ákveðnum svæðum með of mörgum slíkum fyrirtækjum á svæðinu og gæti það haft hinar
alvarlegustu afleiðingar. Þegar aflamagn á viðkomandi svæði er nokkuð stöðugt
í'rá ári til árs, virðist óeðlilegt, að nýjum vinnslustöðvum sé komið á fót á svæðinu,
ef afkastageta annarra stöðva er næg fyrir, nreð þeim afleiðingum að dregið er úr
starfsemi þeirra. Einnig er óeðlilegt, að settar séu á stofn á skömmum tíma margar
stöðvar á svæði með mun meiri vinnslugetu, en þörf er fyrir. Er dæmi þess, að komið hafi verið á fót mörgum rækjuvinnslustöðvum á takmörkuðu svæði með margfaldri vinnslugetu miðað við aflamagn á svæðinu með þeirri afleiðingu, að ekki var
grundvöllur fyrir starfsemi þeirra og urðu margir aðilar fyrir miklu tjóni af þeim
sökum. Þykir rétt, að reynt verði að sporna við að slíkt endurtaki sig og að sá aðili,
sem ákveður aflamagnið á viðkomandi svæði, hafi hönd í bagga ineð því að afstýra
slíkri þróun. Þá liggja og sömu rök til þess, að á þeim sviðum, sem sjávarútvegsráðuneytið getur takmarkað veiðarnar með útgáfu sérstakra leyfa eða synjun á útgáfu þeirra, þá skuli það sama ráðuneyti einnig hafa heimild til takmörkunar á
aukningu á afkastagetu vinnslustöðva fyrir sömu afurðir. Eins og áður segir, er
mikil þörf á samræmingu veiðiheimilda og vinnslugetu viðkomandi greina þar sem
afla- og sóknartakmarkanir hljóta að hafa bein áhrif á eðlilega vinnslugetu í landi.
I frumvarpinu er gert ráð fyrir því að leita skuli leyfis sjávarútvegsráðuneytisins til þess að koma á fót vinnslustöðvum fyrir rækju og skelfisk. Einnig er gert
ráð fyrir sams konar leyfi, ef stækka á þær vinnslustöðvar, sem fyrir eru, enda gætu
slíkar stækkanir haft sömu áhrif og ef nýjar stöðvar væru reistar. Þrátt fyrir þetta
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þykir nauðsynlegt að veita ráðuneytinu heimild til þess að sporna gegn því, að
vinnslustöðvar geti haft of mikil áhrif á sóknina með óhóflegri samkeppni um hráefnið, og þess vegna er tilkomið ákvæði 1. gr. um heimild ráðuneytisins til skiptingar afla milli vinnslustöðva. Þykir eðlilegt að treysta því að ráðuneytið beiti heimild
þessari af varfærni þannig, að ekki verði um óeðlilega mismunun að ræða. Sama má
segja um skiptingu heildarafla milli þeirra báta, sem veiðileyfi hljóta, en ráðuneytið hefur nú um nokkurt skeið talið nauðsynlegt að setja ýmsar reglur um ákveðna
hámarksveiði einstakra báta, án þess að slikt hafi sætt andmælum viðkomandi
aðila.

Nd.

37. Frumvarp til laga

[34. mál]

um breyting á lögum nr. 93 frá 24. des. 1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins.
Flm.: Ólafur Ragnar Grímsson, Karvel Pálmason.
1. gr.
6. töluliður 3. gr. laganna orðist svo:
að skipta fjármagni Byggðasjóðs milli landshlutadeilda sjóðsins i samræmi við
almennar byggðaáætlanir og skiptingu landsins í þróunarsvæði, sbr. VI. kafla laga
þessara.
2. gr.
3. töluliður 5. gr. laganna orðist svo:
að gera tillögur um árlega heildaráætlun fvrir Framkvæmdasjóð og Byggðasjóð
og lánveitingar úr Framkvæmdasjóði.
3. gr.
Orðin „og Byggðasjóði“ í 14. gr. laganna falli niður.
4. gr.
26. gr. laganna orðist svo:
ByggSasjóður er eign ríkisins og starfar sem hluti af Framkvæmdastofnun rikisins. Byggðasjóði skal skipt í sérstakar landshlutadeildir:
Vesturlandsdeild,
Vestfjarðadeild,
Norðurlandsdeild,
Austurlandsdeild,
Suðurlandsdeild,
Reykjanesdeild.
Stjórn Framkvæmdastofnunar rikisins skiptir fjármagni Byggðasjóðs milli
landshlutadeilda í samræmi við ákvæði 3. gr. Stjórn hverrar landshlutadeildar er í
höndum stjórnar viðkomandi landshlutasamtaka. Stjórn landshlutadeildar ákveður
lánveitingar úr sjóðnum til aðila á sínu svæði.
Stjórn hverrar landshlutadeildar er heimilt að verja hluta af ráðstöfunarfé til
að greiða laun starfsmanna deildarinnar og annan kostnað, sem leiðir af starfsemi
hennar.
J t S7*í
5- gr.
Við 28. gr. laganna bætist nýr töluliður:
5) Árlegt framlag úr ríkissjóði, sem nemi í fyrstu 1% af þjóðartekjum, en hækki
á næstu fjórum árum í 3% af þjóðartekjum.
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6. gr.
Við 29. gr. laganna bætist ný mgr.:
Byggðasjóði er heimilt að veita lán til gatnagerðar, ibúðabygginga, orkuöflunar
vegna hitunar húsa, bygginga heilsugæslustöðva, bygginga mennta- og menningarstofnana og annarra framkvæmda, sem stjórn landshlutadeildar telur nauðsynlegar
til að efla aðstöðu ibúa landshlutans.
7. gr.
31. gr. laganna breytist þannig: í stað „Stjórn Bvggðasjóðs“ komi: Stjórnum
landshlutadeilda Byggðasjóðs.
8. gr.
32. gr. laganna orðist svo:
Framkvæmdaráð gerir árlegar áætlanir um skiptingu ráðstöfunarfjár Byggðasjóðs milli landshlutadeildanna og gerir frumvarp að slíkri áætlun á grundvelli almennra byggðaáætlana og landshlutaáætlana og leggur fyrir stjórnina.
9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Með lögum nr. 93/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins, var stigið mikilvægt
upphafsskref í átt að varanlegum lausnum á byggðavanda landsins. Ákvörðun rikisstjórnarinnar um aukið framlag til Byggðasjóðs, sem næmi 2% af ríkisútgjöldum,
felur í sér viðurkenningu á því, að þörf sé á veruiegri eflingu þeirrar starfsemi,
sem hafin var með setningu fyrrgreindra laga.
Eigi starfsemi Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs að stuðla að
grundvallarbrevtingum á aðstöðu landsbyggðarinnar verður þó að gripa til enn
róttækari aðgerða. Það verður að stórefla framlag ríkisins til byggðaþróunar og
flytja vald yfir ráðstöfun fjármagnsins til samtaka landsbyggðarinnar. Jafnvægi
i byggð landsins verður aldrei náð að verulegu marki fvrr en afgerandi fjármagnsvald hefur verið flutt frá stjórnstofnunum í Reykjavík til samtaka fólksins í hverjum landshluta.
Grundvallaratriði þeirra breytinga, sem hér er lagt til að gerðar verði á lögum
um Framkvæmdastofnun ríkisins, felast annars vegar í dreifingu. valds frá miðstöð
í Reykjavík til samtaka fólksins í hverjum landshluta og hins vegar í ákvæðum um
fjármagnsútvegun, sem nauðsynleg er, eigi aðgerðir Byggðasjóðs að leiða til varanlegra og umtalsverðra breytinga á búsetuhlutfallinu í landinu.
Að óbreyttu skipulagi Byggðasjóðs munu áform rikisstjórnarinnar um framlög,
sem næmi 2% rikisútgjalda, í reynd auka enn frekar hina sterku valdamiðstöð i
Reykjavík. Fjármagnsstofnunum á höfuðborgarsvæðinu mundi veitast aukinn
styrkur. Raunveruiegum jöfnuði í byggðamálum verður ekki náð að verulegu marki
nema vald yfir fjármagninu sé i reynd fært i hendur samtaka landshlutanna. Þess
vegna er hér lagt til, að samhliða auknu fjármagni til Byggðasjóðs verði ákveðið
að skipta honum í deildir eftir landshlutum. Það verði siðan stjórn hverrar deildar,
sem ákveði lánveitingar á sinu svæði. Aðalstjórn Byggðasjóðs hafi einungis það
hlutverk að skipta heildarfjármagninu milli einstakra deilda i samræmi við almennar
byggðaáætlanir og mat á hlutfallslegum byggðavanda landshlutanna. Stjórn landshlutadeildanna verði í höndum stjórna viðkomandi landshlutasamtaka og verði
þeim heimilað að ráða starfsmenn, svo að þær geti gegnt úthlutunarhlutverkinu á
skipulagðan og raunhæfan hátt. Þessi breyting hefði i för með sér verulega aukningu á valdi landshlutasamtakanna og gerði þess vegna nauðsynlegt, að sett yrðu
sérstök lög um stöðu þeirra í stjórnkerfinu, skipulag og lýðræðislega uppbyggingu.
Þótt á siðari árum hafi fengist almenn viðurkenning á því, hve mikilvægt er
að leita lausna á byggðavandanum, hefur skort raunhæft mat á stærðargráðu vand-
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ans. Náttúruhamfarirnar í Vestmannaeyjum hafa vakið athygli alþjóðar á vanda
eins byggðarlags í húsnæðismálum, samgöngumálum, heilbrigðismálum, atvinnumálum og öðrum málaflokkum, sem snerta daglegt líf fólksins. Vandi landsbyggðarinnar í þessum málaflokkum — eigi hún á næstu 10—20 árum að búa íbúum
sinum að verulegu leyti sömu aðstöðu og höfuðborgarsvæðið ■— er í reynd margfaldur vandi Vestmannaeyja. Þess vegna verður á næstu árum að leggja sérstaklega
til Byggðasjóðs a. m. k. svipað fjármagn og ríkið varði til viðreisnar Vestmannaevja. Hér er lagt til, að þegar verði Byggðasjóði afhent fjármagn, sem samsvari 1%
af þjóðartekjum, og það framlag hækkað í áföngum á næstu fjórum árum í 3% af
þjóðartekjum. Þessi hlutföil mundu á þessu ári færa Bvggðasjóði rúmar 900 millj.
kr., sem að fjórum árum liðnum mundu á verðlagsgrundvelli síðasta árs og að
óbreyttum forsendum þjóðartekna nerna tæpum 2800 millj. kr. Þótt hér sé um
miklar fjárhæðir að ræða, munu þær i revnd varla reynast nægilegar til að leiðrétta þann mismun, sem landsbyggðin hefur búið við um árabil. Þær skapa hins
vegar grundvöll aðgerða, sem haft gætu í för með sér varanlegar úrbætur á mörgum sviðum.
í samræmi við flutning valds og fjármagns með þessum breytingum í hendur
landsbvggðarinnar er nauðsvnlegt að fjölga þeim verkefnum, sem hlutverk Byggðasjóðs tekur til. Hér er lagt til, að auk eflingar atvinnulífsins megi Byggðasjóður
styðja framkvæmdir á öllum þeim sviðum, sem stjórn landshlutadeildar telur að
snerti hyggðastöðu landshlutans. í þessu sambandi er sérstaklega kveðið á um
gatnagerð, íbúðabyggingar, orkuöflun vegna húsahitunar, bvggingar heilsugæslustöðva og mennta- og menningarstofnana. Stjórnir landshlutadeildanna mundu veita
viðbótarlán til þeirra framkvæmda, sem að þeirra dómi væru á hverjum tíma brýnasta hagsmunamál landshlutans. Aðrar lánastofnanir á þessum sviðum mundu
starfa á sama grundvelli og áður. Hinn deildaskipti Byggðasjóður mundi því í
reynd leggja fram eins konar áherslufjármagn. Það vrði á valdi stjórna landshlutadeildanna að meta áhersluskiptinguna.

Nd.

38. Frumvarp til laga

[35. mál]

um breyting á lögum um söluskatt, nr. 10 frá 22. mars 1960.
Fhn.: Ólafur Ragnar Grímsson, Karvel Pálmason.
1. gr.
3. töluliður 7. gr. laganna orðist svo:
Vöruflutningar, fólksflutningar almennra leigubifreiða á bifreiðastöðvum, eftir
þvi sem ráðherra ákveður nánar, og enn fremur fólksflutningar með flugvélum
innanlands.
2. gr.
Aftan við 11. tölulið 7. gr. laganna komi nýr töluliður, nr. 12, og orðist hann svo:
Þjónusta Landssimans utan svæðis nr. 91.

3. gr.
T.ög þessi öðlast þegar gildi.

f .•»-!■■• Greinargerð.
Framfærslukostnaður ibúa landsbvggðarinnar er á mörgum sviðum mun hærri
en á Reykjavíkursvæðinu. Á undanförnum. árum hefur töluvert verið rætt um, hvernig
draga megi úr þessum misnmn og þar með jafna hina ólíku búsetuaðstöðu í landinu.
Sú orðræða hefur því miður leitt til litilla athafna. í þessu frumvarpi um breytingu
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á lögum um söluskatt er lagt til að lækka framfærslukostnað íbúa landsbyggðarinnar
og þar af leiðandi auka jöfnuð meðal landsmanna með því að afnema söluskatt á
tveimur mikilvægum þjónustuliðum: flugfargjöldum innanlands og gjöldum, til Landssímans utan Reykjavikursvæðisins. Þar eð hínn hái söluskattur hækkar verðlag
þessarar þjónustu — flugferða innanlands og símgjalda — um % væri afnám hans
á þessum tveimur sviðuin einföld aðferð til að jafna að nokkru leyti framfærslukostnaðinn í landinu. Það væri einnig mikilvæg réttindabót fyrir íbúa landsbyggðarinnar.
”

Nd.

39. Frumvarp til laga

[36. mál]

um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.

(Lagt fvrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
L gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að fela Rafmagnsveitum ríkisins að reisa og reka
vatnsaflstöð við Bessastaðaá í Fljótsdal í Norður-Múlasýslu með allt að 32 megawatta afli og gjöra nauðsynlegar ráðstafanir á vatnasvæði árinnar til að tryggja
rekstur virkjunarinnar. Ennfremur að leggja þaðan aðalorkuveitu að Egilsstaðakauptúni til tengingar þar við veitukerfi Grímsárvirkjunar og Lagarfossvirkjunar.
2. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að taka fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán, er
virkjunaraðilinn tekur, allt að 2000 millj. kr. eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri mvnt, til greiðslu stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, er um getur í 1. gr.
3. gr.
Fella skal niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, tækjum og vélum til
virkjunarinnar sbr. 1. gr.
4. gr.
Óski sveitarfélög á Austurlandi að gerast eignaraðilar að virkjun Bessastaðaár
og öðrum orkuverum á orkuveitusvæðinu er ráðherra heimilt að gera samninga
þar um fyrir hönd virkjunaraðilans.
5. gr.
Um stofnun og rekstur orkuvers og orkuveitna, sem um getur i 1. gr., fer að
öðru leyti eftir ákvæðum orkulaga, nr. 58 29. apríl 1967.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Virkjun fyrsta áfanga Lagarfoss á Fljótsdalshéraði er nú komin á lokastig
framkvæmda. Enda þótt sú virkjun bæti mjög úr orkuskorti á Austurlandi um
sinn er þó öllum ljóst, að hún er ekki til neinnar frambúðar, sérstaklega með tilliti
til ört vaxandi húshitunar á þessu orkuveitusvæði.
Fyrir því hafa augu manna beinst að nýjum möguleikum í sambandi við orkuöflun fyrir Austurland í meðalstórri virkjun. Þar hefur sérstaklega komið til greina
virkjun í Bessastaðaá í Fljótsdal og skal nú nánar að henni vikið.
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Fyrirhugaður virkjunarstaður er í Fljótsdal ofanverðum, nokkru innan við
bæinn Valþjófsstað. Nokkur vötn eru á heiðunum vestur og norður af Valþjófsstað
og heita þau Garðavatn, Hólmavatn, Gilsárvötn og Bessastaðavötn. Þau síðast
nefndu liggja hæst og eru í um það bil 665 m hæð yfir sjó. Frá Bessastaðavötnum
felhir Bessastaðaá í það stærsta af framantöldum vötnum, Gilsárvötn. Þaðan rennur svo Bessastaðaá um 7 km austur heiðina fram á heiðarbrún. Á heiðarbrúninni, í
um það bil 500 m hæð yfir sjó, fellur áin niður í mjög djúpt en fremur stutt gljúfur og kemur fram úr því niður í Fljótsdal í u. þ. b. 50 m hæð yfir sjávarmáli.
Landslagi er að öðru leyti þannig háttað á þessum slóðum, að heiðarnar eru
all vel grónar, en töluvert mýrlendar í lægðunum umhverfis vötnin, en á milli
þeirra gróðurlitlir melhálsar.
Rennslismælingar hafa farið fram í Bessastaðaá. Vatnasvið árinnar er um
127 km2. Meðalrennsli mældist 4.1 m3/sek., en rennslið er í Bessastaðaá eins
og í öðrum dragám mjög breytilegt og getur farið mest upp í 50 m3/sek. Við
hina miklu fallhæð skapast hér álitleg virkjunarskilyrði. Með tilliti til hinnar miklu
fallhæðar er virkjað vatnsrennsli tiltölulega litið. Er því eigi þörf mjög stórrar
miðlunar þótt geyma þurfi talsverðan hluta ársrennslisins. Skilyrði fyrir slíka
iniðlun eru góð í Hólmavatni og Garðavatni. Vatnsborð Hólmavatns er í um 608
m hæð yfir sjó, en staðhættir gera ldeift að hækka það í allt að 620 m hæð yfir
sjó. Vatnasvið þessa miðlunarlóns er um 87 km2 og með því að safna nokkru vatni
saman frá öðrum svæðum, er áætlað að fáist um 0.8 m3/sek. til viðbótar þannig
að samtals eru þá til ráðstöfunar 4.9 m3/sek. sem meðalrennsli.
Itarlegar rannsóknir hafa verið gerðar á virkjunartilhögun og er enn unnið
að þeim. Tvennt kemur til greina. Jarðgöng frá Hólmavatni og niður í dalbotninn
eða stálpípur sömu leið. Ennfremur er ekki ákveðið hvort stöðvarhús yrði staðsett skammt frá Hóli í Norðurdal, eða um 1 km innan við bæinn Hvamm.
Nýlega hefur verið gerð jarðfræðileg könnun á öllu virkjunarsvæðinu og samin
um hana skýrsla. Samkvæmt þessari könnun eru jarðlög í norðurhlíðum Norðurdals 2—3 milljón ára gömul basaltlög með einstökum millilögum úr mýkri efnum,
móbergi og ýmis konar setlögum. Lögunum hallar til vesturs en hugsanleg gangnastefna verður því sem næst til norðurs, þannig að fara verður í gegnum allan
jarðlagastaflann.
Helstu stærðartölur virkjunarinnar verða sem hér segir:
Meðalrennsli ...................................................................... 4.9 m3/sek.
Vjrkjað rennsli................................................................... 7.0
—
Fallhæð brúttó (meðal) .................................................. 562 m
Fallhæð nettó (meðal) .................................................... 545 m
Afl ..................................................................................... 32 Mw
Orkuvinnslugeta ............................................................... 185 Gwh/ár
Stærð miðlunarlóns .......................................................... 68 G1
Orkuinnihald miðlunarlóns ............................................... 81.4 Gwh
Miðlunarhlutfall af ársvatni ........................................... 44%
Stofnkostnaður Bessastaðaárvirkjunar í Fljótsdal ásamt aðalorkuveitu, hefur
verið áætlaður um 2000 m.kr. Vegna hins háa vaxtakostnaðar af lánum er óvarlegt
að gera ráð fyrir minni árskostnaði en 13% af stofnkostnaði. Árskostnaður yrði
því um 260 millj. kr. Orkuvinnslugetan er talin vera 185 milljónir kwst. á ári, og
vrði því orkuverðið þegar virkjunin hefur náð fullri nýtingu um kr. 1.40 á kwst,
og verður það að teljast hagkvæmt sem viðmiðunartala um virkjunarkostnað.
Orkuverðið yrði hærra fyrst í stað á meðan virkjunin er ekki fullnýtt, en vegna
hins mikla rafhitunarmarkaðar er Ijóst að góð nýting mun fást fljótlega eftir að
virkjunin hefur tekið til starfa. Er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir lántökuheimild
allt að 2000 millj. kr.
Með virkjun Bessastaðaár fæst meðalstór virkjun, sem nægja mun Austurlandi um alllanga framtíð, jafnvel þó húshitun með rafmagni aukist verulega.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Vegna hinnar fyrirhuguðu miðlunar má telja virkjunina örugga í rekstri, þannig
að vatnsmiðlunin ein án nokkurs innrennslis getur dugað í 4 til 5 mánuði. Er því
litil hætta á að virkjunin verði vatnslaus í kuldaköstum að vetrarlagi. Er þá unnt
að vinna með fullum afköstum. Þarf ekki að fjölyrða um kosti þessa, þar sem
líklegt er, að húshitun verði stór hluti markaðarins.
Miðlunarlón Bessastaðaárvirkjunar kemur Lagarfossvirkjun jafnframt að notum sem aukin miðlun og stuðlar að aukinni orkuvinnslu hennar.
Áður hafa verið settar fram hugmyndir <im virkjun á þessum slóðum, svokallaða Austurlandsvirkjun, sem gæti orðið allt að 1600 Mw, eða 3 til 4 sinnum
stærri en Búrfells- og Sigölduvirkjun til samans. Gerð Bessastaðaárvirkjunar nmn
þó ekki á neinn hátt koma i veg fyrir stórvirkjun á staðnum, heldur mun hún
að nokkru leyti geta orðið hluti af stórvirkjuninni. Miðlunarlón Bessastaðaárvirkjunar í Hólmavatni er hið sama og gert hefur verið ráð fyrir að verði inntakslón Austurlandsvirkjunar. önnur mannvirki Bessastaðaárvirkjunar munu ekki nýtast beint, þar eð varla mun borga sig að gera jarðgöng eða pípur þannig úr
garði, að nýtist báðum virkjununum. Hins vegar fengist, ef sú leið yrði valin, með
jarðgöngum Bessastaðaárvirkjunar haldgóð könnun á jarðlögum á svæðinu. 1
þriðja lagi má benda á, að við gerð Austurlandsvirkjunar verður þörf mikillar
raforku fyrir vélar og tæki, sem best fengist frá nálægri vatnsaflsvirkjun.
Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi hélt aðalfund sinn dagana 14.
og 15. sept. 1974. Fundurinn var haldinn í Alþýðuskólanum að Eiðum. Aðalmál
fundarins var orkumál á Austurlandi. Fundurinn gerði m. a. eftirfarandi samþykkt um orkumál: „Aðalfundur S.S.A. 14. og 15. sept. 1974 skorar á iðnaðarráðuneytið og Alþingi, að sett verði lög um virkjun Bessastaðaár i Fljótsdal á komandi
þingi. Undirbúningur og framkvæmd við virkjunina sé miðuð við að hún taki til
starfa 1978.“

Sþ.

40. Tillaga til þingsályktunar

T37. mál]

um atvinnumál aldraðra.
Flm.: Svava Jakobsdóttir, Eðvarð Sigurðsson, Helgi F. Seljan.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að undirbúa í samráði við launþegasamtök landsins frumvarp til laga um atvinnumál aldraðra, og verði að því stefnt,
að allir, 67 ára og eldri, sem til þess hafa þrek og vilja, geti átt kost á atvinnu
við sitt hæfi.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á 94. löggjafarþingi, en hlaut þá ekki afgreiðslu. Henni
fvlgdi svo hljóðandi greinargerð:
Tillaga þessi er flutt i þeim tilgangi að knýja á um skipulega lausn á atvinnumálum aldraðs fólks. Mjög algengt er orðið, að fyrirtæki og atvinnurekendur segi
mönnum upp starfi við sjötugsaldur, og f lögum um opinbera starfsmenn er skýrt
kveðið á um aldurshámark. Ekki verður réttmæti þessara reglna dregið i efa, en
á hinn bóginn verður ekki lengur horft fram hjá þeim persónulega og félagslega
vanda, sem það veldur mörgum manninum að vera kippt úr starfi fyrir fullt og
allt sakir aldurs. Fjöldi þessa fólks býr yfir reynslu, talsverðri starfsorku og vilja
til að halda áfram störfum í einhverjum mæli.
Þau lausastörf, sem öldruðu fólki standa til boða á almennum vinnumarkaði,
krefjast yfirleitt af því fulls vinnudags og eru því oft og tfðum ofraun. Þá er hætt
við, að þróun atvinnumála skerði lika möguleika aldraðs fólks til að fá slika vinnu.
Má f þvf sambandi benda á sivaxandi vélvæðingu, aukið hagræðingarskipulag, t. d.
ákvæðisvinnustðrf.
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Ekki verður fullyrt á þessu stigi, hvernig atvinnumálum aldraðra verði best
fyrir komið, en flutningsmenn leggja áherslu á, að hafa verður fullt samráð við
launþegasamtök landsins. Efalaust koma fleiri leiðir en ein til greina. Jafnframt
þvi sem sú skylda væri lögð á atvinnufyrirtæki að sjá öldruðu starfsfólki sinu fyrir
vinnu, kannske við sérstök störf og styttri vinnutíma en almennt gerist, jafnvel
aðeins hálfan daginn, væri hugsanlegt að koma á fót sérstökum vinnustöðum, t. d.
léttum iðnaði, þar sem aldrað fólk gæti starfað eftir þreki og aðstæðum hvers og
eins. Flm. leggja þó áherslu á þá skoðun sína, að æskilegast sé, að mönnum sé gert
kleift að starfa áfram á þeim vinnustöðmn og í því umhverfi, sem þeir hafa unnið
i, og að reynt sé að finna lausn, sem feli í sér sem minnsta persónulega röskun
fyrir hvern og einn.

Sþ.

41. Fyrirspurnir.

[38. mál]

1. Til samgönguráðherra um hrií yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi.
Frá Þór Vigfússyni.
Hvað líður undirbúningi að siníði brúar yfir ölfusá hjá óseyrarnesi?
Hver er nú talinn kostnaður við smíði þeirrar brúar?
Hefur hæstvirtur samgönguráðherra í hyggju að beita sér fyrir þvi, að
Óseyrarnesbrúin verði tekin inn á vegáætlun, næst þegar hún verður afgreidd
á Alþingi?
II. Til fjármálaráðherra um söluskatt af framflutningsgjöldum.
Frá Vilhjálmi Sigurbjörnssyni.
Hefur ráðherra látið kanna möguleika á því að fella framflutningsgjöld
undan álagningu söluskatts, þannig að sú hækkun vöruverðs til neytenda, sem
verður vegna strandflutninga og af öðrum flutningskostnaði innanlands, verði
undanþegin álagningu söluskatts?
III. Til samgönguráðherra um störf flutningskostnaðarnefndar.
Frá Vilhjálmi Sigurbjörnssyni.
1. Hvað líður störfum milliþinganefndar, sem kjörin var í samræmi við þingsályktun frá 10. apríl 1973 um stofnun verðjöfnunarsjóðs vöruflutninga og
bætt skipulag á þeim flutningum?
2. Hvenær má vænta álitsgerðar nefndarinnar?
IV. Til heilbrigðisráðherra um vistunarrými fyrir langlegusjúklinga.
Frá Oddi Ólafssyni.
1. Hve mörg sjúkrarúm vantar til þess að fullnægja þörf langlegusjúklinga?
2. Má vænta úrbóta á næstunni?
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42. Frumvarp til laga

[39. mál]

um breyting á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65 21. maí 1974.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
1. gr.
Fimmta málsgrein 5. gr. laganna orðist svo:
Gera skal upptæk til ríkissjóðs efni þau, er lög þessi taka til og aflað hefur verið
á ólögmætan hátt eða eru á annan hátt i ólögmætri vörslu.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Bagaleg prentvilla hefur slæðst inn í hina nýju löggjöf um ávana- og fíkniefni
og hafa lögin birst þannig í Stjórnartíðindum. Nauðsyn ber því til að gera viðeigandi
breytingu.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
1 fimmtu málsgrein 5. greinar laga um ávana- og fíkniefni hefur forskeytið ófallið niður við lýsingarorðið lögmætan.
Um 2. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.

Nd.

43. Frumvarp til laga

[40. mál]

um breyting á lögum nr. 18/1959, um vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra
berklasjúklinga.
Flm.: Vilhjálmur Sigurbjörnsson.

L gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Heimild þessi gildir til ársloka 1984.
Af nettó-ágóða happdrættisins skal varið 80% til að greiða stofnkostnað við
byggingarframkvæmdir að Reykjalundi, til byggingar og rekstrar vinnustofu fyrir
örvrkja og til annarrar félagsmálastarfsemi Sambands íslenskra berklasjúklinga,
sem viðurkennd er af ríkisstjórninni, en 20% til byggingar elli- og hjúkrunarheimila utan Reykjavíkur og Reykjaneskjördæmis. Þessum hluta af tekjum happdrættisins ráðstafar ráðherra að fengnum tillögum landlæknis.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1975. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 32/1969.
Greinargerð.
Á sínum tíma var happdrætti S.Í.B.S. stofnað til að afla fjár til byggingar
berklahælisins að Reykjalundi, en á þeim tímum herjaði berklaveiki vítt um land
og hjó djúp skörð, einkum í raðir yngra fólks. Með fádæma fórnfýsi og eljusemi
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fjölmargra áhugamanna, stuðningi alþjóðar og aðstoð ríkisvalds tókst að sigrast
á þessum válega sjúkdómi. Sá skjóti og mikli árangur, sem náðist í baráttunni við
berklaveikina, vakti verðskuldaða athygli um land allt og jafnvel í nágrannalöndum okkar. Þótt verulegur árangur hafi náðst í baráttunni við berklaveikina, hefur
S.I.B.S. haldið upp öflugu félagsstarfi og snúið sér meira en áður að rekstri vinnuheimilis og sköpun aðstöðu til endurhæfingar sjúkra.
Eitt erfiðasta viðfangsefni sveitarstjórna i dreifbýlinu er að koma á fót vistlieimilum fyrir aldrað og sjúkt fólk. Hversu vel sem að þessu fólki er búið á
fjarlægum stöðum, verður það að teljast stærst mannúðarmála og eitt helsta baráttumál forsvarsmanna dreifbýlisins að koma, þar sem skynsamlegt telst og aðstæður leyfa, upp elli- og hjúkrunarheimilum, þannig að ekki þurfi að slíta þær
sterku rætur, sem tengja þetta fólk við umhverfi sitt, ættingja og samferðafólk.
Meginþröskuldur árangursríks starfs á þessum vettvangi er fjárskortur. Til að ráða
nokkra bót á er þetta frumvarp um breytingu á ráðstöfunarfé happdrættis S.Í.B.S.
flutt, en má á engan hátt skoðast sem vantraust á það stórmerka starf, sem sá
lelagsskapur hefur innt af höndum undanfarna áratugi.
Það er lagt til, að gildistími heimildar til rekstrar happdrættisins verði lengdur
frá 1979 til 1984.

Nd.

44. Frumvarp til laga

[41. mál]

um breyting á lögum nr. 16/1973, um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna.
Flm.: Vilhjálmur Sigurbjörnsson.
1- gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Heimild þessi gildir til ársloka 1984.
Ágóði af happdrættinu skiptist þannig: 70% gangi til byggingar dvalarheimila
aldraðs fólks og sjómanna í Reykjavík og nágrenni, 30% til elli- og hjúkrunarheimila í sjávarbyggðum utan Reykjavíkur og Reykjaneskjördæmis. Skal þeim
hluta tekna happdrættisins ráðstafað af heilbrigðisráðherra að fengnum tillögum
landlæknis.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1975.
Greinargerð.
Sjómannasamtökin hafa af miklum dugnaði og myndarskap komið á fót dvalarbeimili fyrir aldrað fólk og sjómenn að Hrafnistu og hafa nú hafið framkvæmdir
við nýtt og veglegt vistheimili aldraðra í Hafnarfirði með beinni aðild sveitarfélaga af Reykjanesskaga.
Fjár til þessara framkvæinda hefur m. a. verið aflað með tekjum af happdrætti D.A.S., sem tekur yfir landið allt. Reynslan hefur sannað, að þörf þessara
dvalarheimila er brýn og fjármagnsþörf rnikil, en á hitt skal líka bent, að í fjölmörgurn sjávarbyggðum skortir tilfinnanlega aðstöðu fyrir aldrað fólk, sjómenn
og sjóinannsekkjur, sem kýs flestu fremur að eyða elliárum á þeim, slóðum, sem
lífsverk þess var unnið og tengsl þess eru sterkust við. Þykir því við hæfi, að
hluta af tekjum happdrættis D.A.S. verði varið til styrktar þeirri viðleitni, þótt
þær að meginhluta gangi til hins stóra og lofsverða verkefnis, sem sjómannasamtökin í Reykjavík og Hafnarfirði hafa ráðist í.
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Ed.

45. Frumvarp til laga

[42. mál]

um álagningu farmiðagjalds og um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt.
Fim.: Halldór Ásgrímsson.
1- gr.
Leggja skal gjald á farmiða með flugvélum. Gjald þetta skal vera kr. 250.00
á hvern seldan farseðil innanlands, en kr. 500.00 á farseðla landa í milli. Farmiðagjald greiðist af öllu farþegaflugi, hvort heldur er fast áætlunarflug eða leiguflug.
Undanþegið gjaldskyldu er sjúkraflug og áningarfarþegar, sem dveljast hérlendis
skemur en 72 klukkustundir.
2. gr.
Tekjur af farmiðagjaldi skulu renna í ríkissjóð og skal ráðstafað af Alþingi
til byggingar flugvalla til innanlandsflugs og öryggisvallar fyrir millilandaflug.
3. gr.
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um álagningu og innheimtu gjalds þessa.
4. gr.
3. tölul. 7. gr. laga nr. 10/1960, um söluskatt, orðist svo:
Vöruflutningar, enn fremur fólksflutningar með flugvélum og almennum leigubifreiðum á bifreiðastöðvum, eftir því sem ráðherra ákveður nánar.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1975.

5. gr.

Greinargerð.
Frumvarp þetta höfum við Vilhjálmur Sigurbjörnsson alþm. samið og berum
á því sameiginlega ábyrgð og þeim sjónarmiðum, sem það túlkar, en hentugra þótti
að leggja málið fyrir Ed.
Flugsamgöngur verða með hverju ári mikilvægari þáttur í samgöngumálum
landsmanna. Skortur flugvalla með þeim öryggisbúnaði, sem krefjast verður, hefur
löngum verið þróun flugsamgangna veruiegur hemill, en bygging góðra flugvalla
er dýr og öryggisbúnaður og frágangur hans kostnaðarsamur.
Fjárveitingar til flugmála hafa löngum verið af skornum skammti og í litlu
samræmi við brýna þörf úrbóta á þessum málum öllum. Gildir hér jafnt bygging
stórra flugvalla í hinum einstöku byggðarlögum og smærri flugvalla, sem tryggja
flug milli þeirra og aðalflugvallanna.
Með frumvarpi þessu er leitast við að afla fjármagns til stærri átaka í þessum
inálum. Verður það vart gert með öðru móti en því að finna nýjan tekjustofn, sem
félli óskiptur til flugmála, auk þess fjármagns, sem þeim er ætlað hverju sinni á
fjárlögum, og lántökum til stærri verkefna. Þessari skattlagningu verður þó að
stilla svo í hóf, að hún spilli ekki samkeppnisaðstöðu flugfélaganna og annarra,
sem að þessum málum vinna.
Er í þessu frumvarpi gert ráð fyrir, að lagt verði flugmiðagjald á alla farmiða, í innanlandsflugi kr. 250.00 og landa í milli kr. 500.00. Ekki liggja fvrir
nákvæmar tölur um fjölda farþega með áætlunarvélum og í leiguflugi, en í Árbók
flugmálastjórnar 1973 eru flugfarþegar i innanlandsflugi taldir 183 287. Áætlað er,
að fjöldi farþega Flugfélags íslands verði á yfirstandandi ári 217 800. Samkvæmt
þessum upplýsingum og áætluðu flugi annarra flugfélaga þykir mega áætla tekjur
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af flugmiðagjaldi af innanlandsflugi 60 millj. kr. Samkvæmt skýrslu flugmálastjórnar voru farþegar í millilandaflugi 162 192 (áningarfarþegar ekki meðtaldir).
Samkvæmt þessu virðist mega áætla farþegafjölda 1975 um 200 000, sem gæfu 100
niillj. kr. tekjur. FarmiðagjaJd 1975 yrði því samtals 160 millj. kr.
Samkvæmt núgildandi lögum er söluskattur lagður á flugfargjöld í innanlandsl'lugi. Með ákvæðum um álagningu farmiðagjalds þykir rétt að afnema söluskatt
af þessum gjaldstofni.
Meginhluti innanlandsflugsins er á milli Reykjavikur og hinna ýmsu byggða
Iandsins.
Reykjavík er aðalþjónustumiðstöð landsins og þangað liggja leiðir margra til
að fá nauðsynlega fyrirgreiðslu.
Ferðakostnaður þeirra, sem þurfa að sækja ýmsa þjónustu til Reykjavikur, er
mikil byrði á íbúum landsbyggðarinnar og skapar mikinn aðstöðumun.
Með því að leggja söluskatt á flugfarmiða í innanlandsflugi er þessi aðstöðumunur skattlagður því meira sem fjarlægð vex. Þannig greiðir farþegi frá:
Egilsstöðum .......................................................................... kr. 1236.00
Norðfirði ............................................................................... — 1290.00
Höfn í Hornafirði................................................................... — 1 096.00
Vestmannaeyjum ................................................................... — 592.00
Akureyri ................................................................................. — 910.00
í söluskatt fyrir eina heimsókn til höfuðstaðarins.
Samkvæmt upplýsingum Flugfélags íslands var farþegafjöldi og álagður söluskattur á áætlunarleiðum innanlands sem hér greinir:
1972
1973
1974
1975

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

Farþegafjöldi

Söluskattur

152 246
183 287
201650

19 000 000
31 100 000
52 900 000
75 500 000

217 800

kr.
—
—
—

Farþegafjöldi mánuðina nóv. og des. 1974 og allt árið 1975 er áætlaður.
Tölur liggja ekki fyrir um farþegaflutninga smærri flugfélaga, en varla er þar
um umtalsverðar söluskattsgreiðslur að ræða.
Virðist því mega áætla tekjutap ríkissjóðs á árinu 1975 af niðurfellingu söluskatts af farþegaflutningum innanlands 80 millj. kr.

Ed.

46. Frumvarp til laga

[43. mál]

um breyting á ljósmæðralögum, nr. 17 19. júni 1933.
Flm.: Halldór Ásgrímsson, Helgi F. Seljan.
1- gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Launakjör skipaðra ljósmæðra skulu ákveðin með kjarasamningum eða af kjaradójni á sama hátt og laun opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 55 28. apríl 1962.
Laun skipaðra ljósmæðra í kaupstöðum skulu greidd mánaðarlega úr bæjarsjóði.
Laun skipaðra ljósmæðra í umdæmum utan kaupstaða skal greiða að einuni
þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum úr ríkissjóði. Launin greiða
sýslumenn ársfjórðungslega fyrir fram.
Skipaðri Ijósmóður, sem falið er um stundasakir að gegna nágrannaumdæmi,
ber að greiða fyrir það byrjunarlaun þess umdæmis.
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Ríkissjóður leggur til áhöld í ljósmæðraumdæmin, og ákveður landlæknir i samráði við skólastjóra og aðalkennara Ljósmæðraskóla Islands, hver þau skuli vera.
2. gr.
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem verður 5. gr., svo hljóðandi:
Ljósmóðir, sem skipuð er í starf samkvæmt lögum þessum, á rétt á orlofi ár
hvert á sama hátt og aðrir opinberir starfsmenn.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi 1. gr. laga nr. 23 1947, lög
nr. 23 1948 og lög nr. 114 1951.
Ákvæði til bráðabirgða.
Á árinu 1975 skal hver sýslunefnd endurskoða skiptingu sýslunnar í ljósmæðraumdæmi, sbr. 2. gr. laganna.
Að endurskoðun lokinni skal sýslunefnd í hverju lögsagnarumdæmi gera ráðherra grein fyrir tillögum um skiptinguna og Jeita samþykkis hans á þeim.
Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á þinginu 1971—72 af Páli Þorsteinssyni og Helga F.
Seljan. Því var þá vísað til ríkisstjórnarinnar á þeim forsendum, að nýrra ljósmæðralaga væri að vænta. Þar sem enn hólar ekkert á þessum nýju lögum, þykir
rétt að endurflytja frumvarpið óbreytt með svipaðri greinargerð, þótt ekki væri
til annars en koma hreyfingu á þetta mál. Að öðru leyti en þessu var greinargerð
fvrra frv. svo sem hér fer á eftir með þeim breytingum einum, sem stafa af setningu nýrrar heilbrigðislöggjafar:
Ljósmæðralög, nr. 17 1933, eru orðin svo gömul, að sum ákvæði þeirra samrýmast ekki þeim öru breytingum í þjóðfélaginu, sem orðið hafa.
Launakjör ljósmæðra eru í reynd ákveðin með öðrum hætti en lögin mæla fyrir
um, enda orðið óhjákvæmilegt, að í framkvæmd sé vikið frá bókstaf laganna að því
leyti. í ljósmæðralögum eru engin ákvæði um orlof ljósmæðrum til handa hliðstætt
því, sem aðrir opinberir starfsmenn eiga rétt á sanikvæm.t lögum.
I 1. gr. þessa frv. er kveðið svo á, að laun skipaðra Ijósmæðra skuli ákveðin með
kjarasamningum eða af kjaradómi á sama hátt og laun annarra opinberra starfsinanna.
Samkvæmt 2. gr. frv. á að veita ljósmóður, sem skipuð hefur verið i starf, rétt
til orlofs.
í 2. gr. ljósmæðralaga, nr. 17 1933, segir svo: „Hverri sýslu landsins skal skipta
í ljósmæðraumdæmi, og gerir sýslunefnd það með samþykki ráðherra. Skipa skal
eina ljósmóður til að gegna hverju unidæmi, og hefur hún þar aðsetur, er sýslunefnd
þykir hæfa.“
Með bráðabirgðaákvæði frumvarpsins er lagt til, að á árinu 1975 verði endurskoðuð skipting landsins í ljósmæðraumdæmi. Við þá endurskoðun ber m. a. að taka
tillit til sérstöðu einstakra byggðarlaga, fólksfjölda, samgangna innan héraðs sem
og þeirra breytinga, er orðið hafa á læknaskipan og heilsugæslu. Þar er einmitt
sérstaklega að því vikið, að ljósmæður geti veitt aðstoð við almenna heilsugæslu
á hinum nýju heilsugæslustöðvum. Það ætti enn frekar að vera staðfesting á nauðsyn nýrra laga um störf Ijósmæðra almennt, skyldur þeirra og réttindi.
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[44. mál]

um afnáni vínveitinga á vegum ríkisins.
Flm.: Karvel Pálmason, Jón Árm. Héðinsson, Helgi F. Seljan,
Oddur Ólafsson, Vilhjálmur Sigurbjörnsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hætta vínveitingum í veislum
sínum.
Greinargerð.
Tillaga þessi er sainhljóða tillögu, sem flutl hefur verið á tveim síðustu þingum, en í hvorugt skiptið fengið afgreiðslu.
Fyrsti flm. tillögunnar hefur verið núverandi hæstvirtur menntamálaráðherra,
sem af eðlilegum ástæðum er eklti flutningsmaður nú, en í stað hans kemur Vilhjáhnur Sigurbjörnsson.
En þó að hæstvirtur menntamálaráðherra sé ekki lengur í hópi þeirra, sem
lillöguna flytja, þá hefur hann sýnt og sannað, að hann er málstaðnum trúr, því
að eitt af fyrstu verkum hans sem ráðherra var einmitt að ákveða að veita ekki
vin í veislum á vegum m,enntamálaráðuneytisins. Hafi hann þökk fyrir, og er vonandi, að aðrir ráðherrar fylgi því góða fordæmi.
Það virðist stöðugt síga á ógæfuhlið í áfengismálum íslendinga. Andspyrna
félaga og einstaklinga fær ekki rönd við reist. Opinberar skýrslur sanna almannaróm í þessu efni.
Að dómi flutningsmanna þessarar tillögu er fyllsta ástæða til þess, að ríkisvaldið gefi hér gott fordæmi í stað þess að kynna drykkjusiði við margvísleg
tækifæri.
Þessari tillögu var í bæði skiptin vísað til allsherjarnefndar Sþ. Nefndin skilaði ekki áliti. Síðan hafa Alþingi borist ályktanir frá félagssamtökum og sveitarfélögum, sem mæla eindregið með samþykkt tillögunnar. Er þetta eftirtektarvert
og þá einnig hitt, að engir hafa andmælt tillögunni opinberlega, svo að flutningsmönnum sé kunnugt, hvorki á Alþingi né annars staðar.

Ed.

48. Frumvarp til laga

[45. mál]

um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Húsnæðismálastofnun ríkisins.
Flm.: Helgi F. Seljan, Ragnar Arnalds.
1. gr.
Við 3. gr. laganna bætist:
Húsnæðismálastofnun ríkisins skal starfrækja útibú frá stofnuninni á Vestfjörðum, Norðurlandi (tvö) og Austurlandi.
Útibúin skulu veita alla sömu þjónustu og stofnunin sjálf veitir, hvað snertir
upplýsingar, teikningar og fyrirgreiðslu hvers konar.
Þau taka við umsóknum hvert af sínu svæði, yfirfara þær og afgreiða í samráði
við yfirstjórn stofnunarinnar. Þau skulu einnig annast þá þætti, er lúta að byggingu
verkamannabústaða og leiguíbúða sveitarfélaga á sínu starfssvæði, svo og aðra þá
þætti félagslegra framkvæmda, er til greina koma, enda hljóti þeir samþykki yfirstjórnar stofnunarinnar.
Útibúin skulu hafa nána samvinnu við skipulagsskrifstofur landshlutanna, er
þeim verður komið á. Afgreiðsla og útborgun lána skal fara fram í samvinnu við
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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útibú Landsbankans á hverju svæði eða útibú annars ríkisbanka, og skulu bankaútibúin ganga frá öllum skilmálum og veðtryggingum.
Húsnæðismálastofnun ríkisins sér útibúunum fyrir nægilegu fé til afgreiðslu
umsókna hverju sinni með tilliti til heildarútlána stofnunarinnar.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á síðasta þingi og fylgdi því þá greinargerð, sem hér er
birt nær óbreytt.
Sú krafa verður æ háværari og almennari úti á landsbyggðinni, að hvers konar
þjónusta á vegum hins opinbera verði stóraukin, hún færð frá Reykjavík út i héruðin sem allra mest. íbúarnir úti á landi una því eðlilega illa að þurfa að sækja flest
stórt sem smátt til höfuðborgarinnar, oftast með ærnum kostnaði. Hinir ýmsu þjónustuþættir eru um margt ólíkir, sumir eru þess eðlis, að erfitt er að koma þjónustunni hvarvetna við, þó að þörf sé brýn og þjónustan eigi fullan rétt á sér.
Að þeim ber að stefna engu að síður, þó að róðurinn kunni að vera þungur.
Ýmsir þættir opinberrar þjónustu eru hins vegar þess eðlis, að fátt mælir þvi í
gegn, að þeir séu sem víðast ræktir.
Er í þessu frv. að einum þeirra vikið. Svokölluð staðarvalsnefnd, sem hefur
það hlutverk að gera tillögur um flutning ríkisstofnana eða hluta þeirra frá Reykjavík út á landsbyggðina, hefur sérstaklega unnið að athugun þessara þjónustuþátta
í samræmi við megintilganginn í öllu starfi sínu.
Nefndin skilar áliti á næstunni, og án efa verða þar uppi tillögur svipaðs eðlis
og hér er lagt til, bæði gagnvart þessari tilteknu stofnun sem og fjölmörgum öðrum.
Rétt er að viðra þessa hugmynd hér í frumvarpsformi, m. a. vegna þess að viðbrögð
Alþingis við henni eru máske nokkur prófsteinn á hugmyndir og væntanlegar tillögur um hina ýmsu þætti opinberrar þjónustu, þó að vitanlega komi ný atriði til
greina varðandi hvern einstakan þátt. Staðnæmst er við húsnæðismálin, einkum af
tveim ástæðum.
1 fyrsta lagi eru húsnæðismálin meir í brennidepli á landsbyggðinni en nokkru
sinni. Þar er ni'i meira byggt og af meiri fjölbreytni en áður.
Auk hinna almennu húsbygginga einstaklinga eru verkamannabústaðir, leiguíbúðir á veguni sveitarfélaga og byggingar á vegum almennra byggingarfélaga.
Þessi gróska og hin öra uppbygging í kjölfar aukinnar atvinnu kallar blátt
áfram á betri þjónustu, þjónustu, sem veitt er heima í landshlutunum.
Hún fæst ekki nema með einhverju því fyrirkomulagi, sem ráð er fyrir gert
í frv.
í öðru lagi hefur þess orðið átakanlega vart, hve erfitt er um vik, einkum einstökum húsbyggjendum, að þurfa allt hingað að sækja, og af því hafa sprottið margs
konar erfiðleikar, mikil mistök, sem oft hafa reynst hlutaðeigandi mjög dýr.
Rikisvaldinu ber tvímælalaust skylda til að létta þeim álögum og kostnaðarauka af landsbyggðarfólki sem framast er kostur, og hér er inn á einn þátt þeirrar
skyldu komið.
Útibú frá Húsnæðismálastofnun ríkisins var t. d. ein höfuðkrafa húsnæðismálaráðstefnu á Austurlandi vorið 1973, og þaðan kom nú krafa um samþykkt
lrv. þessa, og víðar hafa svipaðar kröfur komið fram.
Um fyrirkomulag og starfssvið þessara útibúa má lengi deila, þ. e. hvert á að
vera vald þeirra og hvað á að vera í höndum vfirstjórnar Húsnæðismálastofnunarinnar.
Hér er lagt til, að vald og ákvarðanatekt verði sem mest í höndum útibúanna
sjálfra, þó að samráð við yfirstjórn sé sjálfsagt og samþykki hennar þurfi til að
koma, ef nýir þættir bætast í útlánakerfið.
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Ura yfirstjórn hvers útibús fyrir sig er engu slegið föstu, heldur yrði það að
ákveðast af yfirstjórn stofnunarinnar og viðkomandi ráðherra og yrðu um það sett
nánari ákvæði t. d. í reglugerð.
Að útibúin eru aðeins 4 í frv., stafar einfaldlega af því, að hæpið er að fara
lengra í upphafi en að hafa útibú í þeiin landshlutum, sem lengst eru frá höfuðborgarsvæðinu.
Miðað við kjördæmi og aðstæður allar er réttast, að útibúin séu tvö á Norðurlandi.
í frv. er beinlínis miðað við það, að skipulags- og verkfræðiskrifstofur komist
á í landshlutunum, enda er það ákveðin stefna landshlutasamtakanna að hrinda því
í framkvæmd. Milli útibúsins í hverju þessara kjördæma og skipulagsskrifstofu
þarf að takast sem nánust samvinna og samstarf. Því er þessi málsgrein sett inn
í frv.
I núgildandi lögum er kveðið svo á, að veðlánakerfið skuli starfrækt undir
stjórn húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbanka íslands.
Varðandi afgreiðslu lánanna er því lagt til, að útibú Landsbankans eða útibú
annars ríkisbanka sjái um þann þátt mála undir yfirstjórn veðdeildar Landsbankans í Reykjavík.
Eðlilegast hlýtur þá að teljast, að útibú Húsnæðismálastofnunarinnar skuli
verða á sama stað og viðkomandi bankaútibú, og ætti það að fyrirbyggja togstreitu um staðarval.
Ráð er fyrir því gert, að Húsnæðismálastofnunin sjái útibúunum fyrir fé til
afgreiðslu lána með tilliti til heildarútlána, og þá átt við það, að heildarfjárþörf og
heildarlánsupphæð fyrir landið allt verði skoðuð af yfirstjórn og ákvörðun hennar
verði útibúin að lúta. En auðvitað verður að ætla yfirstjórninni það eitt, að hún
skipti lánsfénu á hverjum tíma af fullkomnu réttlæti.
Sumir hafa bent á þann möguleika, að hvert útibú hefði lágmarkskvóta af heildarfé því, sem til ráðstöfunar væri á hverjum tíma. Slíkt er ókleift, svo miklar sveiflur sem eru í húsbyggingum i hinum einstökum landshlutum.
Hér verður þörfin fyrst og fremst að skera úr um fjármögnun alla.
Að öðru leyti þarfnast frv. þetta ekki skýringa.

Sþ.

49. Fyrirspurnir.

[46. mál]

I. Til menntamálaráðherra um sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum umhverfis landið.

Frá Karvel Pálmasyni.
1. Hvað líður framkvæmd þingsályktunar þeirrar, sem samþykkt var á Alþingi hinn 14. apríl 1973, um könnun á móttöku sjónvarpssendinga á fiskimiðunum umhverfis landið, og gerð kostnaðaráætlunar um úrbætur, ef þeirra
reynist þörf?
2. Er þess að vænta, að niðurstöður umræddrar könnunar og kostnaðaráætlun
varðandi framkvæmdir verði lagðar fyrir yfirstandandi þing?
II. Til iðnaðarráðherra um rafvæðingu dreifbýlisins.
Frá Steingrími Hermannssyni.
1. Hvað líður framkvæmd þriggja ára áætlunar um rafvæðingu dreifbýlisins?
2. Hvaða meginbreytingar hafa verið gerðar á þeirri þriggja ára áætlun um
rafvæðingu dreifbýlisins, sem lögð var fram í nóvember 1971?
3. Hvenær má ætla, að framkvæmdum samkvæmt þessari áætlun verði lokið?
4. Hvað hefur valdið töfum á framkvæmd umræddrar áætlunar?
5. Hvenær er gert ráð fyrir rafvæðingu Árneshrepps í Strandasýslu?
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50. Frumvarp til laga

[47. mál]

um breyting á lögum nr. 68/1973, um breyting á lögum nr. 45 16. apríl 1971, um
Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum.
Flm.: Þór Vigfússon, Lúðvík Jósepsson.
1. gr.
Við 10. gr. laga nr. 68/1973 bætist þessi málsgrein:
Eigi skulu verðtryggð lán til nýbygginga og endurbygginga íbúðarhúsa á lögbýlum.
i
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Stjórn Stofnlánadeildar landbúnaðarins ákvað í lok októbermánaðar s. 1., og
hefur sú ákvörðun hlotið staðfestingu hæstvirts landbúnaðarráðherra, að lán úr
Stoinlánadeild landbúnaðarins til íbúðabygginga bænda skuli vera verðtryggð að
30%. Er það í fyrsta skipti að slíkt gerist.
Með þessu verðtryggingarákvæði er bændum gert erfiðara fyrir um íbúðabyggingar en fólki í þéttbýli. í þéttbýli er yfirleitt alltaf hægt að selja íbúðarhúsnæði
á hvaða byggingarstigi sem er og endursöluverð íbúða þar fer hækkandi til jafns
við tilkostnað. Langt er frá að sama gildi um íbúðarhúsnæði til sveita. Þar eru
sölumöguleikar yfirleitt hverfandi litlir og alls engir nema bóndi taki sig upp af
bújörð sinni.
Flutningsmenn telja að þetta verðtryggingarákvæði íþyngi mjög bændum um
íbúðabyggingar og dragi veruiega úr því hlutverki laganna um Stofnlánadeild landbúnaðarins, sem kveðið er á um í 1. gr., „að treysta byggð í sveitum landsins“.
Á árinu 1973 veitti Stofnlánadeild landbúnaðarins 202 lán til íbúðabygginga
bænda, að upphæð tæpl. 79 milljónir króna. Fyrir liggja á þessu ári lánsumsóknir
vegna svipaðs fjölda framkvæmda. Hér er ekki um slíkar upphæðir að ræða, sem
hlotnast mundu bændum, nái frumvarp þetta fram að ganga, að flutningsmenn telji
forsvaranlegt, miðað við tilgang laganna um Stofnlánadeild landbúnaðarins, að gera

bændum íbúðabyggingar svo erfiðar sem ákvörðun stjórnar Stofnlánadeildarinnar
ákveður.

Nd.

51. Frumvarp til laga

[48. mál]

um lántökur rikissjóðs og ríkisfyrirtækja.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1- gr.
Ríkissjóði og stofnunum, er greinir í A-hluta ríkisreiknings, sbr. 6. gr. laga
nr. 52/1966, er óheimilt að taka lán eða stofna til skulda erlendis nema til þess
séu heimildir í sérstökum lögum. Ennfremur er ríkissjóði og framangreindum
stofnunum óheimilt að taka innlend lán eða stofna til skulda innanlands nema til
þess séu heimildir í sérstökum lögum eða fjárlögum. Heimilt er þó að stofna til
skulda í tengslum við kaup á fasteignum, enda séu fasteignakaupin samþykkt af
fjármálaráðuneytinu.
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2. gr.
Fjármálaráðuneytið annast allar lántökur ríkissjóðs og stofnana, er greinir í
A-hluta ríkisreiknings.
3- gr.
Ríkisfyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, sem getur í B-hluta ríkisreiknings, er
óheimilt að stofna til skulda, taka lán eða taka ábyrgð á skuld eða láni nema til
þess sé heimild í sérstökum lögum eða fjárlögum eða fyrir liggi sérstakt samþykki
viðkomandi ráðuneytis og fjármálaráðuneytis. Slíkar heimildir þarf til samninga
um yfirdrátt á viðskiptareikningi í bönkum, sölu á víxlum samþykktum af fvrirtækinu eða sjóðnum, svo og til sölu eða veðsetningar á verðbréfum útgefnum af
fyrirtækinu eða sjóðnum.
4. gr.
Aðilar, sem um ræðir í 3. gr. og hafa lántökuheimildir samkvæmt sérstökum
lögum, skulu eigi síðar en 1. nóvember ár hvert gera viðkomandi ráðuneyti og
fjármálaráðuneytinu grein fyrir áformuðum lántökum á næsta fjárlagaári. Ráðuneyti það, er með mál fvrirtækisins eða sjóðs fer, og fjármálaráðuneytið geta
breytt slíkri lántökuáætlun. Að athugun lokinni skulu nefnd ráðuneyti staðfesta
áætlunina, og er fyrirtæki eða sjóði óheimilt að taka lán umfram það, er hin
staðfesta áætlun gerir ráð fvrir, nema til komi sérstakt samþykki þeirra aðila, er
staðfestu áætlunina.
5. gr.
Aðilum þeim, er um ræðir í 1. og 3. gr„ er heimilt að eiga viðskipti innanlands
án staðgreiðslu til viðsemjanda, enda sé jafnan um það samið, hvenær greiða skuli
fvrir þau viðskipti. Fjármálaráðherra setur nánari reglur um slik viðskipti.
6- gr.
Brjóti starfsmaður ríkisins gegn iögum þessum fer um mál hans skv. ITI. kafla
laga nr. 38/1954, um réttindi og skvldur starfsmanna rikisins.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Skv. ákvæðum 40. gr. stjórnarskrárinnar má ekki taka lán, er skuldbindi ríkið,
nema samkvæmt lagaheimild. 1 samræmi við ákvæði þessi hefur yfirleitt verið leitað fjárlagaheimildar til töku fjárfestingarlána innanlands, en hins vegar sérstakrar
lagaheimildar til lántöku erlendis. Þó hafa fasteignakaup ríkisins iðulega verið
þannig gerð, að ríkissjóður hefur tekið við áhvílandi lánum, án þess að til sliks
væri bein heimild í lögum.
Um nokkurra ára skeið hefur þeirri reglu verið fylgt, að fjármálaráðuneytið
tæki öll lán vegna ríkissjóðs og stofnana, sem getið er i A-hluta ríkisreiknings.
Eigi að siður hafa stofnanir þessar átt viðskipti án staðgreiðslu til viðsemjanda,
þótt eigi kæmi til sérstakt samþykki fjármálaráðuneytisins eða beinar lagaheimildir. Hér hefur vfirleitt verið um minni háttar viðskipti að ræða og mjög erfitt
í framkvæmd að koma við annarri tilhögun um slik viðskipti en almennt eru
tiðkuð.
Ríkisfyrirtæki og sjóðir i rikiseign, sem greint er frá í B-hluta rikisreiknings,
hafa eigi mátt taka fjárfestingarlán neina skv. lagaheimild. örfá þessara fyrirtækja
hafa hins vegar heimildir skv. lögmn til töku reksturslána. Slíkar lántökur hafa þó
tíðkast og oft farið út fyrir þau mörk, sem eðlileg geta talist frá sjónarmiði þeirra
ráðuneyta, sem ábyrgð bera á rekstrinum. Lántökur þessar eru með ýmsum hætti,
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þó aðallega vörukaupalán og notkun vfirdráttarheimildar á viðskiptareikningum í
bönkum.
Frumvarpið miðar að því að festa reglur um lántökur ríkisstofnana, er séu
í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar. Jafnframt er frumvarpinu ætlað að
veita meira aðhald í lántökum fyrirtækja ríkisins, svo og að tryggja, að fjármálavfirvöld hafi jafnan vitneskju um lánamát þessara stofnana.
Athugasemdir vitf einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Efni greinarinnar er í samræmi við 40. gr. stjórnarskrárinnar. í greininni felst
þó staðfesting á þeirri venju, að heimilt sé að stofna til skulda í tengslum við kaup
á fasteignum, en bein lagaheimild til yfirtöku rikisins á veðskuldum, er hvila á
fasteign, hafi ekki verið fyrir hendi.
Um 2. gr.
Greinin staðfestir þær reglur, sem gilt hafa, að fjármálaráðuneytið annist um
láníökur ríkissjóðs og stofnana, er greinir í A-hluta ríkisreiknings.
Um 3. gr.
Lagaheimild eða sameiginleg samþykkt ráðuneytis, er stofnunin heyrir undir,
og fjármálaráðuneytis þarf til að fyrirtæki og sjóðir í B-hluta ríkisreiknings geti
stofnað til fjárskuldbindinga, svo sem nánar er greint frá í greininni.
Framkvæmd ákvæða greinar þessarar er fyrirhuguð þannig, að ráðuneytin
setji viðkomandi stofnunum meginreglur, sem þær starfa eftir.
Um 4. gr.
Nauðsynlegt þykir, að fyrir hendi sé vitneskja um fyrirhugaðar lántökur stofnana, jafnvel þótt þær hafi sjálfstæðar lántökuheimildir skv. lögum. Telja verður
eðlilegt, að ráðuneytin hafi lokaákvörðun um, hvernig lántökuheimildum þessum
sé beitt. Greinin gerir ráð fvrir, að upplýsingar um lántökur séu fyrir hendi við
afgreiðslu fjárlaga.
Um 5. gr.
Þrátt fyrir takmarkanir þær, sem frumvarpið setur stofnunum um lántökur,
þykir nauðsynlegt, að ríkissjóður og stofnanir hans geti átt viðskipti án staðgreiðslu með líkum hætti og aðrir aðilar í þjóðfélaginu.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

Um 6. og 7. gr.

52. Frumvarp til laga

T49. máll

um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum ríkisstofnana.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
Óheimilt er að fjölga föstum starfsmönnum í þjónustu ríkisins eða rikisstofnana, nema að fengnu samþykki ráðninganefndar ríkisins, sbr. 6. gr.
Ákvæði þessarar greinar gilda þó ekki um þær stöður, sem stofnaðar eru með
lögum.
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2. gr.
Óheimilt er að láta lausráðna starfsmenn starfa í þjónustu ríkisins eða ríkisstofnana, nema fjárveiting eða heimild til launagreiðslu sé fyrir hendi. Þeir aðilar,
sem sjá um launagreiðslur, geta fengið staðfestingu fjárlaga- og hagsvslustofnunarinnar á því, hvort slikar heimildir séu fyrir hendi.
3. gr.
Fastir starfsmenn skv. lögum þessum eru þeir, sem eru skipaðir í stöðu eða
ráðnir skv. skriflegum samningi til ótiltekins tíma án uppsagnarfrests.
Lausráðnir teljast þeir starfsmenn, sem eru settir, þeir sem eru ráðnir með
ákveðnum uppsagnarfresti eða í ákveðinn tíma, þeir sem ráðnir eru skv. samninguin stéttarfélaga og lög nr. 46/1973 taka ekki til, svo og allir þeir, sem ráðnir
eru í minna en hálft starf.
Starfsmenn, sem ráðnir eru eftir gildistöku laga þessara í minna en % starf,
eða ráðnir skv. samningum stéttarfélaga og lög nr. 46/1973 taka ekki til, skal ráða
með skemmri uppsagnarfresti en 3ja mánaða. Setning í stöðu skal vera til ákveðins
tíma.
<• gr'
Ekki má setja á fót nýja ríkisstofnun, nema með lögum, og skal um starfsmannafjölda leita samþykkis með sama hætti og segir í 6. gr„ að svo miklu levti
sem lög um stofnunina mæla eigi fyrir um það.
5- gr.
Hagsýslustjóri ríkisins, formaður fjárveitinganefndar Alþingis og einn maður
tilnefndur af ríkisstjórninni skulu skipaðir til starfa í ráðninganefnd ríkisins.
Varamann fyrir hagsýslustjóra tilnefnir fjármálaráðherra, en fjárveitinganefnd
og ríkisstjórn sinn fulltrúa hvor.
6. gr.
Ráðninganefnd úrskurðar tillögur ráðuneyta og ríkisstofnana um starfsmenn
og starfsmannafjölda.
Nú óskar ráðuneyti eftir fjölgun fastra starfsmanna við ráðuneytið eða rikisstofnun á þess vegum án þess að fé hafi verið veitt til þess á fjárlögum eða heimild til launagreiðslu sé fyrir hendi, og skal þá ráðuneytið senda beiðnina til ráðninganefndar til úrskurðar.
7- gr.
Ráðninganefnd skal jafnan úrskurða erindi innan hálfs mánaðar frá móttöku
þess, enda hafi nefndinni borist fullnægjandi gögn og upplýsingar um málefnið.
Telji ráðninganefnd eigi augljóst, að erindi ráðuneytis skuli ná fram að ganga,
skal hún jafnan kveðja fulltrúa þess ráðuneytis á sinn fund og kynna sér greinargerð hans, áður en erindið hlýtur afgreiðslu.
Synji ráðninganefnd erindi um fjölgun starfsmanna skv. 1. og 6. gr„ getur
ráðherra sá, sem hlut á að máli, borið ágreininginn undir ríkisstjórnina, sem tekur
endanlega ákvörðun um málið.
8. gr'
Nú vill stofnun, er lög þessi taka til, auka við húsnæði sitt, og skal þá með
fara á sama hátt og segir i 6. og 7. gr. um fjölgun starfsmanna, eftir því sem við á.
9. gr.
Fjármálaráðuneytið lætur gera eyðublöð fyrir ráðningarbréf, sem öllum stofnunum ríkisins er skylt að nota við ráðningu starfsmanna, sem ráðnir eru i hálft
starf eða meira gegn föstum mánaðarlaunum og eigi eru skipaðir.
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Fastur starfsmaður á rétt á að fá í hendur afrit af ráðningarbréfi sínu með
áritun ráðninganefndar.
Lausráðinn starfsmaður, sem ráðinn er í % starf eða meira gegn föstum mánaðarlaunum á rétt á að fá í hendur afrit af ráðningarbréfi sinu staðfestu af viðkomandi ráðuneyti og fjármálaráðuneytinu.
10. gr.
Semja skal árlega skrá yfir þá starfsmenn rikisins, sem ákvæði 1. og 2. mgr.
3. gr. taka til og ráðnir eru í hálft starf eða meira og með a. m. k. þriggja mánaða
uppsagnarfresti. Fjármálaráðunevtið sér um gerð þessarar skrár, og skal hiin
lögð fram með fjárlagafrumvarpi.
11. gr.
Fjármálaráðherra skal með reglugerð setja nánari ákvæði um framkvæmd
laga þessara, þ. á m. um efni ráðningarbréfa.
12. gr.
Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 48/1958, um ráðstafanir til að
draga úr kostnaði við rekstur ríkisins.
13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum nr. 48/1958, um ráðstafanir til að draga úr kostnaði við rekstur
ríkisins, var tilraun gerð til að veita aðhald í starfsmannahaldi ríkisins. Lög þessi
gerðu ráð fyrir, að sérstök nefnd fjallaði um allar ráðningar starfsmanna í þjónustu rikisins, og um húsnæðis- og bifreiðakostnað ríkisstofnana.
Lög þessi hafa verið þannig framkvæmd, að heimildar nefndarinnar þyrfti
við til að fjölga fastráðnum starfsmönnum. Hins vegar voru svokallaðar lausráðningar starfsmanna látnar afskiptalausar af hálfu nefndarinnar.
Vegna þessarar framkvæmdar hefur gætt vaxandi tilhneigingar ráðuneyta og
stofnana til að lausráða starfsmenn, og má jafnvel segja, að heilar stofnanir hafi
treyst á slíka starfskrafta. Hefur þess þá ekki alltaf verið gætt sem skyldi, að tilskildar fjárveitingar væru fyrir hendi.
Nú er það svo, að í lögum er hvergi að finna skýringar á þvi, hvað teljist
vera fastráðinn starfsmaður og lausráðinn starfsmaður. Mikillar óvissu gætir því
um réttarstöðu þeirra starfsmanna, er ráðnir hafa verið án afskipta nefndarinnar.
Rétt er í þessu sambandi að minna á dóm Hæstaréttar í málinu nr. 158/1971,
þar sem starfsmanni, er í starf var kominn án samþykkis nefndarinnar, voru
dæmdar bætur fyrir brottvikningu úr starfi, svo sem hann hefði verið æviráðinn.
Þá má minna á dóm bæjarþings Reykjavikur í bæjarþingsmálinu nr. 2751/1971,
þar sem dómurinn komst að þeirri niðurstöðu, að óheimilt væri að ráða starfsmann i þjónustu ríkisins með tilteknum uppsagnarfresti, og skyldi starfsmaður
þvi teljast æviráðinn, þótt i ráðningarbréfi hans væru ákvæði um þriggja mánaða
gagnkvæman uppsagnarfrest. Dómi þessum hefur verið áfrýjað af hálfu fjármálaráðuneytisins.
Megintilgangur frumvarpsins er sá að tryggja, að starfsmannahald ríkisins
hverju sinni ráðist af fjárveitingum, og þar með, að Alþingi geti fylgst náið með
starfsmannafjölda ríkisins og umfangi ríkisstofnana. Slíkt eftirlit verður þvi aðeins virkt, að Ijóst sé, hvaða starfsmenn njóti kjara sem æviráðnir og hvaða starfsmenn búi við tiltekinn uppsagnarfrest eða tímabundna ráðningu.
Á það hefur oft verið bent, að ríkissjóði beri að haga starfsemi sinni með
hliðsjón af ástandi efnahagsmála í þjóðfélaginu hverju sinni, auka umsvif sin,
þegar samdráttar gætir á almennum vinnumarkaði, en rifa seglin á þenslutímum.
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Að undanförnu hefur fjármálaráðuneytið látið vinna að gerð skipurita á öllum stofnunum ríkisins. Að lokinni þeirri vinnu mun verða mörkuð stefna í samráði við fyrirhugaða ráðninganefnd um það, í hvaða stöðu eðlilegt sé að fastráða
starfsmenn og í hverjar skuli lausráða, þannig að tilgangi frumvarps þessa um
sveigjanleika í ríkisbúskapnum megi ná.
Um nokkurra ára skeið hafa lögin um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins verið til athugunar og endurskoðunar. Þegar þeirri athugun lýkur og nýtt
frumvarp uin réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins verður lagt fram, er sjálfsagt, að Alþingi taki afstöðu til þeirrar stefnu, sem fylgt hefur verið um fastráðningar og lausráðningar starfsmanna ríkisins.
Frumvarpið gerir ráð fýrir því, að starfsmenn ríkisins fái í hendur sérstakt
ráðningarbréf, og á það að tryggja, að eigi komi til óvissu milli starfsmanna og
vinnuveitanda um réttarstöðu þeirra og ráðningarkjör.
Athugasemdir við einstakar greinar frnmvarpsins.
Um 1. gr.
Greinin kveður á um það, að eigi megi fjölga föstum starfsmönnum nema að
fengnu samþykki ráðninganefndar ríkisins. Undanskildar eru þó þær stöður, sem
eru ákveðnar með lögum.
Um 2. gr.
Til þess að lausráða megi starfsmenn verður fjárveiting eða heimild til launagreiðslna að vera fyrir hendi. Ákvæði greinarinnar ber að skilja svo, að heimild
sé til launagreiðslu, hafi launagreiðslnanna verið getið í fjárlögum eða gögnum,
sem liggja til grundvallar fjárveitingu og fjárveitinganefnd hefur samþykkt.
Heimild til launagreiðslu er einnig hægt að fá með samþykki fjárlaga- og hagsýslustofnunar á umframfjárveitingu.
Leiki vafi á, hvort heimild til launagreiðslu sé fyrir hendi, geta forstöðumenn
stofnana eða launadeildir þeirra óskað urskurðar fjárlaga- og hagsýslustofnunar.
Um 3. gr.
í greininni er að finna skýrgreiningu á því, hvaða starfsmenn teljist fastráðnir og hverjir teljist lausráðnir að skilningi frumvarpsins. Skýrgreiningin byggir
á almennum lögskýringarreglum.
Þá eru í greininni fyrirmæli um það, að þeir starfsmenn, sem ráðnir eru i
minna en % starf eða ráðnir eru skv. samningum stéttarfélaga og lög nr. 46/1973
taka ekki til, skuli ráða með skemmri uppsagnarfresti en 3ja mánaða, svo og að setning i stöðu skuli jafnan vera til ákveðins tima.
Um 4. gr.
Ekki má setja á fót nýja ríkisstofnun nema með lögum, og skal um starfsmannafjölda leita samþykkis ráðninganefndar, nema i lögum um stofnunina séu
fyrirmæli um það. Með ríkisstofnun er átt við hvers konar aðila i rikisrekstrinum,
sem hefur rekstur eða framkvæmdir með höndum.
Um 5. gr.
Greinin fjallar um það, hvernig skipa skuli í ráðninganefnd. Val nefndarmanna
er ætlað að tryggja áhrif Alþingis og rikisstjórnar á ákvarðanir nefndarinnar, svo
og að embættisleg afstaða fjárlaga- og hagsýslustofnunar liggi jafnan fyrir.
Um 6. gr.
Ekki er gert ráð fyrir, að ráðninganefnd berist önnur erindi en þau, sem hin
einstöku ráðuneyti vilja bera fram fyrir sina hönd eða stofnana sinna. Verða þvi
Alþt. 1974. A. (96. lðggjafarþing).
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einstakar rikisstofnanir að bera erindi sín upp við ráðuneyti það, sem með mál þess
fer.
Um 7. gr.
Gert er ráð fyrir, að nefndin iirskurði erindi innan hálfs mánaðar eftir að það
berst henni. Þá er lagt fyrir nefndina að hafa samráð við viðkomandi ráðuneyti
um afgreiðslu erindisins. Nýmæli er, að ágreiningur, sem upp kann að risa milli
ráðninganefndar og einstakra ráðuneyta um starfsmannahald, skuli vera úrskurðarefni ríkisstjórnarinnar.
Um 8. gr.
Greinin er að efni til samhljóða 5. gr. laga nr. 48/1958.
Um 9. gr.
Greinin fjallar um formlegan frágang ráðningarbréfa, en gert er ráð fyrir, að
allir fastráðnir starfsmenn og lausráðnir starfsmenn, sem ráðnir eru í % starf eða
meira gegn föstum mánaðarlaunum, fái slíkt bréf i hendur.
Um 10. gr.
Semja skal skrá um starfsmenn ríkisins og leggja fram með fjárlagafrumvarpi.
í skrá þessari skulu birtast nöfn allra þeirra starfsmanna, er teljast fastráðnir,
svo og nöfn þeirra, sem ráðnir eru með a. m. k. 3ja mánaða uppsagnarfresti.
Nær skráin þvi til allra þeirra, sem annars vegar teljast æviráðnir, og hins
vegar til þeirra, sem einnig njóta réttinda í verðtryggðum lifeyrissjóði.
Um 11., 12. og 13. gr.
Greinarnar þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

53. Tillaga til þingsályktunar

[50. mál]

um virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi i Vestur-Barðastrandarsýslu.
Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson, Steingrimur Hermannsson, Sigurlaug Bjarnadóttir,
Gunnlaugur Finnsson, Karvet Pálmason, Sighvatur Björgvinsson.

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að heimila væntanlegri Vestfjarðavirkjun eða öðrum aðila að virkja Suður-Fossá á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandarsýslu i allt að 2 MW raforkuveri og leggja þaðan aðalorkuveitu til Patreksfjarðar
til tengingar þar við aðalorkukerfi Vestfjarða. Jafnframt er ríkisstjórninni falið
að gera nú þegar af sinni hálfu ráðstafanir til, að hraðað verði eins og frekast er
unnt framkvæmdum þessum. Stefnt skal að því að ljúka virkjunarframkvæmdum
fyiir lok ársins 1976.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á síðasta aðalþingi, en hlaut þá ekki afgreiðslu. Hún er
endurflutt með þeirri breytingu, að nú skal stefnt að því að ljúka virkjunarframkvæmdum fyrir lok ársins 1976 i staðinn fyrir lok ársins 1975 sem áður var gert
ráð fyrir. Er þá reiknað með nú að framkvæmdir geti hafist sumarið 1975. Tillögu
þessari fylgdi áður eflirfarandi greinargerð:
Á undanförnum mánuðum hafa skapast þau viðhorf í orkumálum heiinsins, að
einskis má láta ófreistað i viðleitni landsmanna til að auka raforkuframleiðsluna.
Mikið veltur á, að engar ónauðsynlegar tafir verði á framkvæmd virkjana, sem þegar

Þingskjal 53

283

er hægt að byrja á, vegna þess að undirbúningsrannsóknum og athugunum er lokið.
Eitt slíkt verkefni, sem bíður framkvæmda, er virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi
i Vestur-Barðastrandarsýslu.
Þegar árið 1951 beindist athygli manna að virkjun Suður-Fossár. Var þá gerð
áætlun á vegum raforkumálastjóra um litla virkjun þar. Var hér um að ræða eina
af mörgum athugunum, sem gerðar voru vegna könnunar á orkuöflun fyrir Vestfirði. Reyndist hér um að ræða hagkvæmustu orkuöflunina, sbr. greinargerð í ársskýrslu Sambands íslenskra rafveitna 1952. Árið 1961 voru teknar upp virkjunarathuganir að nýju við Suður-Fossá. Var þá gert yfirlit yfir jarðfræðilegar aðstæður, og sama ár var enn fremur gert yfirlit yfir virkjunarmöguleika. Þá var árið
1965 mælt langsnið stiflusvæðis og gerð lausleg kostnaðaráætlun fyrir 1.75 MW
virkjun, sem áætlað var að kostaði 36.6 millj. kr. í júlí 1970 samþykkti sýslunefnd
Vestur-Barðastrandarsýslu að hafa forgöngu og frumkvæði að frekari könnun á
virkjun Suður-Fossár. Þá var verkfræðifyrirtækið Virkir hf. fengið til að gera
áætlun um virkjun i ánni.
Virkjun sú, sem hér er lagt til að gerð verði i Suður-Fossá, er byggð á tillögum þeim og áætlunum, sem Virkir hf. lagði fram í nóvember 1970. Þar segir, að
virkjun Suður-Fossár sé tæknilega einföld. Gert sé ráð fyrir að nýta afrennsli 18
ferkilómetra vatnasviðs og miðla vatnsrennslinu í tveim uppistöðulónum og virkja
með 160 metra fallhæð. Gefur þetta 2MW virkjun með 10 GWh árlegri orkuframleiðslu. Áætlað var, að virkjun þessi kostaði 63.1 millj. kr. miðað við verðlag ársins
1970. í dag er þessi kostnaður ásamt kostnaði við aðalorkuveitu til Patreksfjarðar
áætlaður um 145 millj. kr.
Hér er lagt til, að ráðherra heimili væntanlegri Vestfjarðavirkjun eða öðrum
aðila að virkja Suður-Fossá. Er þá gert ráð fvrir, að Vestfjarðavirkjun verði sameignarfyrirtæki ríkisins og sveitarfélaganna á samveitusvæði Vestfjarða. Slíkt væri
eðlileg framkvæmd á stefnumörkun i raforkumálum Vestfjarða, samkvæmt þingsályktun. sem samþykkt var 5/4 1971. Samt sem áður er gert ráð fyrir í þingályktunartillögu þeirri, sem hér er flutt, að annar háttur geti orðið á um eignaraðild, ef nauðsvn þykir.
Virkjun sú, sem þingsályktunartillaga þessi fjallar um, er á suðurenda samveitukerfis Vestfjarða og eykur þvi verulega öryggi notenda þess, einkum þeirra,
er búa sunnan Arnarfjarðar. Hér er því um að ræða virkjun, sem gegnir hliðstæðu
hlutverki að þessu leyti og vatnsaflsstöðvarnar á norðurenda samveitusvæðisins, á
ísafirði og í Bolungarvik. Með framkvæmd þessari er því verið að búa svo i haginn,
að í framtíðinni verði minni þörf á hinum mjög svo óhagkvæmu dísilrafstöðvum
sem varastöðvum á þessum hluta samveitusvæðisins.
Þó að hér sé um að ræða virkjun, sem fullnægir litlu af framtiðarorkuþörf Vestfjarða, er framkvæmd þessi mikilvægur þáttur í uppbyggingu raforkukerfis Vestfjarða. Virkjun þessi á að framleiða meiri orku en sem svarar núverandi raforkunotkun sunnan Árnarfjarðar, og nemur vinnslugeta hennar meir en 1/3 af raforkuframleiðslu Vestfjarða i dag.
Nauðsynlegt er, að undirbúningi verði hraðað svo við virkjun Suður-Fossár, að
framkvæmdir geti hafist sumarið 1974. Má þá gera ráð fyrir, að hægt verði að ljúka
verkinu og orkuvinnsla geti hafist i árslok 1975. Um sama leyti mun koma í gagnið
Mjólkárvirkjun TT, sem nú er í byggingu og áætlað er að gefi 29 GWh árlega orkuframleiðslu. Báðar þessar virkjanir eru mikilvægur þáttur i heildaruppbyggingu
raforkukerfis Vestfjarða. En jafnframt ber nú brýna nauðsyn til að halda áfram
virkjunarframkvæmdum, rannsóknum og hönnun nýrra virkjana, svo að séð verði
á næstu árum fvrir raforkuþörf Vestfjarða. Verður þá að hafa hugfast, að mæta
verður hinni stórauknu þörf fyrir raforku til húshitunar og aukins iðnaðar á Vestfjörðum.
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Sþ.

54. Fyrirspurnir.

[51. mál]

I. Til forsætisráðherra um gerð landshlutaáætlunar Norður-Þingeyjarsýslu.
Frá Halldóri Blöndal.
1. Hvað liður gerð landshlutaáætlunar Norður-Þingeyjarsýslu?
2. Til hvaða þátta er henni ætlað að ná?
II. Til forsætisráðherra um endurskoðun stjórnarskrárinnar.
Frá Halldóri Blöndal.
Hvað liður störfum stjórnarskrárnefndar?

Ed.

55. Frumvarp til laga

[52. mál]

um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1973 um Happdrætti Háskóla íslands.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
1. gr.
a-liður 1. gr. orðist svo:
Hlutatalan má ekki fara fram úr 60 000, er skiptist í 12 flokka á ári hverju,
og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk í mánuði hverjum, dráttur 1. flokks í
janúarmánuði og 12. flokks i desembermánuði. Heimilt er að gefa út 4 flokka
hlutamiða, sem greinist að með bókstöfunum E, F, G og H, en auk þess er heimilt
að gefa út sérstakan flokk, B flokk, sem hafa skal fimmfalt gildi á við hvern hinna
flokkanna, bæði að því er varðar endurnýjunariðgjald og fjárhæð vinninga.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt að beiðni Háskólaráðs og fylgdi því svofelld greinargerð:
Markmiðið með frumvarpi þessu er að skapa möguleika á aukinni veltu og
hagnaði Happdrættis Háskóla íslands á næstu árum, en á sliku er mikil nauðsyn
vegna mikilla byggingaframkvæmda og tækjakaupa Háskóla íslands og stóraukins
kostnaðar vegna viðhalds húsa og búnaðar.
Frumvarpið felur í sér eina breytingu frá gildandi lögum, útgáfu sérstaks
flokks hlutamiða — B-flokks — til viðbótar við þá fjóra flokka — E, F, G og H,
sem nú eru gefnir út. Endurnýjunarverð miða í hinum nýja flokki vrði fimmfalt
hærra en í þeim flokkum, sem fvrir eru, og fjárhæð vinninga einnig fimmfalt
hærri.
Breyting, sem frumvarpið felur i sér, er líkleg til að auka veltu og hagnað
happdrættisins og gera framkvæmdir háskólans mögulegar án þess að verð miða
verði hækkað í þeim flokkum, sem fyrir eru, E, F, G og H, en það er nú 300 kr. á
mánuði og var hækkað um síðustu áramót. óbreytt verð gömlu miðanna á næsta
ári gerir mörgum viðskiptavinum happdrættisins kleift að halda áfram þátttöku
án aukins kostnaðar, en nýi flokkurinn gefur þeim, sem vilja auka þátttöku sina
i happdrættinu verulega, möguleika á þvi á einfaldan hátt.
Helstu framkvæmdir, sem hagnaður af rekstri Happdrættis Háskóla íslands
rennur til á næstu árum, eru þessar: Sérhæfðar byggingar fyrir verkfræði- og raun-
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vísindadeild, sem unnið er að í áföngum, byggingar almenns kennsluhúsnæðis,
sem nú er orðinn mikill skortur á, og sérhæfðar byggingar fyrir læknadeild og
tannlæknadeild, sem nú eru að hefjast á Landspítalalóð, en þær verða þó aðeins
að hluta reistar fyrir happdrættisfé.
Búnaður í háskólabyggingar og tæki til rannsóknastarfsemi og kennslu eru
keypt fyrir happdrættisfé, og enn fremur er frágangur og viðhald lóða og viðhald
húsakosts háskólans greitt af hagnaði happdrættisins.
í greinargerð með fjárlagatillögum stjórnar Happdrættis Háskóla Islands er
skýrt frá því, að tekjuáætlunin sé reist á þeirri forsendu, að viðbótarflokkur sá,
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, fáist lögfestur á þessu hausti, og drög að framkvæmdaáætlun Háskóla Islands eru einnig byggð á sömu forsendu.

Ed.

56. Frumvarp til laga

[53. mál]

um breyting á lögum nr. 20 8. mars 1954, um vátryggingasamninga.
(Lagt fyrir Alþingi ó 96. löggjafarþingi 1974.)
L gr.
Á eftir 1. inálsgr. 95. greinar kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Nú er sakarefni skipt í skaðabótamáli út af slysi og eingöngu dæmt um skaðabótaskyldu, og getur þá dómur ákveðið, svo að bindandi sé fyrir félagið og aðfararhæft gagnvart því, að tjónvaldur greiði tjónþola ákveðna fjárhæð upp í væntanlegar skaðabætur, er komi til frádráttar, þegar bætur verða endanlega ákveðnar.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í lagafrumvarpi um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði, er ráðgert að lögfesta heimild til þess, að þegar sakarefni i skaðabótamáli út af slysi hefur verið skipt og eingöngu er dæmt um skaðabótaskylduna,
þá geti dómari, ef sækjandi krefst þess, tiltekið í dóminum hæfilega fjárhæð, er
verjandi greiði honum upp í endanlega skaðabótafjárhæð. — Til samræmis við þá
ráðgerðu breytingu er nauðsynlegt að gera þá breytingu á lögum um vátryggingarsamninga, sem í þessu lagafrumvarpi greinir, svo að vátryggingarsali verði samkvæmt þeim lögum bundinn með sama hætti og tjónvaldur.

Nd.

57. Frumvarp til laga

[54. mál]

um skylduskil til safna.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
I. KAFLI
TILGANGUR
1. gr.
Tilgangur þeirrar skilaskyldu, sem á er lögð í lögum þessum, er að tryggja,
a) að unnt sé að varðveita til frambúðar það efni, sem skilaskylda nær til;
b) að unnt sé að gera og gefa út tæmandi skrár um þetta efni eða tiltekinn hluta
þess;
e) að efnið geti verið tiltækt til nota vegna rannsókna, opinberrar stjórnsýslu eða
annarra réttmætra þarfa.
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II. KAFLI
SKILASKYLT EFNI
2. gr.
Islenskar prentsmiðjur, fjölritunarstofur og aðrir aðilar, sem fjölfalda texta
eða myndaefni í víðtækasta skilningi (myndir, teikningar, kort, uppdrætti, nótur
o. s. frv.), skulu halda eftir af upplagi fjórum eintökum til skylduskila, sbr. þó
ákvæði 3. gr.
Til skylduskila skal jafnframt koma annað efni, sem fylgir útgefnum prentgrip, svo sem ljósmyndir, hljómplötur o. s. frv.
Til skylduskila skulu ennfremur koma jafnmörg eintök hliðstæðs efnis, sem
unnið er erlendis og íslenskir útgefendur standa að, einir eða í samvinnu við aðra.
Af hljómplötum (öðrum en þeim, er fylgja útgefnum prentgrip), svo og af annars
konar tón- og talupptökum, sem gefnar eru út, skal afhenda þrjú eintök.
3. gr.
Séu afbrigði í texta, myndaefni, pappír eða öðrum frágangi sama upplags, skulu
koma til skylduskila þrjú eintök af algengustu gerð, en að auki eitt eintak af hverju
afbrigði. Tölusetning eintaka er þó skilin undan þessu ákvæði.
4. gr.
Til skylduskila skulu koma sérprentanir og nýjar útgáfur, ennfremur endurprentanir, ef minnsta breyting er gerð á texta, myndaefni eða frágangi, enda þótt
sama letursteypa eða filmusetning sé notuð og ekki talið um nýja útgáfu að ræða.
Skyldueintök skulu vera hrein og óskert. Bækur og tímarit skal afhenda í
brotnum örkum.
5. gr.
Það efni, sem er trúnaðar- eða einkamál og aðeins birt til mjög takmarkaðra
afnota, getur útgefandi ákveðið, að safn geymi innsiglað tiltekinn tíma, og er safni
skylt að heita því með skriflegri yfirlýsingu, ef óskað er. Sá tími, sem efni er
þannig innsiglað að ósk útgefanda, má ekki fara fram úr fyrningartíma höfundaréttar. Útgefandi getur ákveðið, að þann tíma, sem efni er innsiglað, séu öll skyldueintök varðveitt í Landsbókasafni.
Af efni, sem opinber yfirvöld gera upptækt, skulu lögregluyfirvöld tryggja skil
eintaka og kveða á um innsiglun þeirra.
Ráðuneyti getur veitt undanþágu frá skylduskilum efnis, sem um er fjallað
i þessari grein.
6. gr.
Undanþeginn skylduskilum er prentaður gjaldmiðill, svo sem bankaseðlar, verðbréf og frímerki.
Landsbókasafni íslands er falið að setja reglur um, hvaða tegundir smáprents
aðrar skuli vera undanþegnar skylduskilum.
III. KAFLI
FRAMKVÆMD SKYLDUSKILA
7. gr.
Skilaskylda hvílir á prentsmiðju eða fjölföldunaraðila, að því er tekur til þess
efnis, sem talið er í 1. málslið 2. gr., en á útgefanda, að því er tekur til þess efnis,
sem greint er í 2., 3. og 4. málslið sömu gr.
8. gr.
Landsbókasafn íslands veitir skyldueintökum viðtöku og hefur eftirlit með
skylduskilum. Skilaskyldir aðilar skulu senda safninu eigi sjaldnar en einu sinni
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á ári það efni, sem þeim ber að skila, og skal skilum fyrir hvert ár lokið eigi síðar
en 1. febrúar á næsta ári. Skilum skal fylgja skrá í tvíriti, þax- sem hið afhenta
efni er greint lið fyrir lið, en hið smærra efni má þó flokka og greina fjölda eininga í hverjum flokki. Skránni skal fylgja skrifleg yfirlýsing hins skilaskylda aðila
um, að honum beri ekki skv. lögum þessum að skila öðru efni en því, sem greint
er á skránni. Hafi prentsmiðja eða fjölföldunarfyrirtæki ekki unnið neitt skilaskylt
efni á árinu, skal eigi að síður senda Landsbókasafni skriflega yfirlýsingu um það.
Landsbókasafn skal gefa út eyðublöð fyrir skilaskrár.
9. gr.
Verði prentsmiðja eða fjölföldunarfyrirtæki gjaldþrota eða hætti störfum, áður
en skylduskil hafa að fullu verið innt af höndum, er þrotahúinu eða kostnaðaraðila
hins unna efnis skylt að sjá um, að ákvæðum 2. gr. sé fullnægt.
IV. KAFLI
VARÐVEISLA OG MEÐFERÐ SKYLDUEINTAKA
10. gr.
Landsbókasafni Islands, Amtsbókasafninu á Akureyri og Háskólabókasafni er
gert að varðveita skyldueintök og fara með þau í samræmi við þann tilgang þessara
laga, sem lýst er í 1. gr. Landsbókasafn skal varðveita tvö eintök, en Amtsbókasafnið
á Akureyri og Háskólabókasafn eitt eintak hvort safn.
Af hljómplötum og annars konar tón- og talupptökum, sem gefnar eru út, skal
Landsbókasafn íslands varðveita tvö eintök, en Amtsbókasafnið á Akureyri eitt.
H. gr.
Landsbókasafn íslands og Amtsbókasafnið á Akureyri skulu aðeins lána skyldueintök til afnota á lestrarsal. Háskólabókasafni er heimilt að lána út skyldueintök
stofnunum Háskólans, starfsmönnum og stúdentum vegna rannsókna þeirra, ennfremur öðrum söfnum innan lands og utan og stjórnsýslustofnunum.
12. gr.
Landsbókasafn Islands skal gefa út skrár um það efni, sem safnið fær skv. lögum þessum, annað en smáprent.
V. KAFLI
VIÐURLÖG
Nú gerir skilaskyldur aðili ekki fullnaðarskil í tæka tíð, og verður innheimta
vanskilaefnis þá, ef þurfa þykir, falin lögregluyfirvöldum á hverjum stað. Heimilt
er lögreglustjóra að beita dagsektum, allt að 2000 krónum á dag.
VI. KAFLI
GILDISTAKA
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla samtímis úr gildi lög um afhendingu
skyldueintaka til bókasafna nr. 11 8. mars 1949, svo og ákvæði annarra laga, er
brjóta kunna í bág við lög þessi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samhljóða frv. var lagt fyrir 94. löggjafarþing, en varð eigi útrætt. Fylgdi því
svofelld greinargerð:

„Menntamálaráðuneytið fól Finnboga Guðmundssyni landsbóikaverði, Ólafi
Pálmasyni, deildarstjóra í Landsbókasafni, og Kniíti Hallssyni, skrifstofustjóra í
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menntamálaráðuneytinu, að semja frumvarp um þetta efni. Fylgdi því svofelld
greinargerð:
1 frumvarpi því til laga um skylduskil til safna, sem hér er lagt fram, er þess
freistað í upphafi að skýrgreina, hver sé raunverulegur tilgangur slíkra laga. En þeir
aðilar, sem skilaskyldir hafa verið samkvæmt lögum um afhending skyldueintaka
til bókasafna, samþykktum á Alþingi 24. febrúar 1949, hafa oft knúið á um það
undanfarin ár, að lögin yrðu endurskoðuð og þá ekki síst að því, er varðaði tilgang
þeirra og þar af leiðandi fjölda skyldueintaka.
í fyrsta kafla laganna er fjallað um tilgang þeirra, en á það hefur í fyrri
lagasetningu þótt bresta, að hann væri skýrður svo sem vert væri. Á fundi, sem
haldinn var í Reykjavík í október s. 1. á vegum Norræna rannsóknarbókavarðasambandsins, var m. a. rætt um þetta atriði, og er kaflinn um tilgang laganna saminn
með hliðsjón af niðurstöðum þeirra umræðna.
Þegar í 2. kafla, um skilaskylt efni, segir, að íslenskar prentsmiðjur o. s. frv.
skuli halda eftir af upplagi fjórum eintökum til skylduskila, felur það í sér, að
útgefandinn eða sá, er prenta eða margfalda lét, ber í raun kostnað af þeim.
Nýmæli er í íslenskum lögum, að afhenda skuli hljómplötur eða annars konar
tón- og talupptökur, sem gefnar eru út. En nauðsynlegt er að tryggja, að þessu
efni sé haldið örugglega til haga, engu síður en efni því, sem prentað er eða fjölfaldað með öðrum hætti.
Um það efni, sem ætlað er til takmarkaðra nota innan þröngs hóps og jafnvel
er merkt sem trúnaðarmál, er vert að taka fram, að því ber að skila engu að síður.
Það er Landsbókasafns (en ekki prentsmiðjunnar eða þess, er fjölfaldað hefur
umrætt efni með öðrum hætti) að tryggja það síðan, eins og fram kemur i lögunum,
að með það verði farið af þeirri leynd, sem útgefandi ætlast til.
Um skil margvíslegs smærra efnis er það að segja, að enginn getur sagt fyrir
um það með neinni vissu, á hvaða efni eða efnisflokka kann að reyna. Þótt mönnum
virðist t. a. m. ýmiss konar smáprent í svipinn lítils vert eða jafnvel einskis vert,
getur það, þegar saman kemur og oft fyrr en varir, reynst ómetanlegar heimildir.
1 6. grein 2. kafla er nefnt ákveðið efni, er vera skuli undanþegið skylduskilum,
en jafnframt um það atriði vísað til reglna, er Landsbókasafni íslands er ætlað
að setja um það, hvaða efni annað skuli vera undanþegið hinum lögbundnu skilum.
í fjórða kafla er rætt um varðveislu og meðferð skyldueintaka.
Varðveisla alls hins skilaskylda efnis er ekki talin trygg til frambúðar, nema
í Landsbókasafni séu tvö eintök af hverju einu og sé annað þeirra varðveitt sem
hreint geymslueintak.
Til enn frekara öryggis á viðsjárverðum timum þykii- ennfremur nauðsynlegt,
að eitt eintak sé varðveitt í öðrum landshluta, og er þá eðlilegt, að Akureyri verði
fyrir valinu sem fjölmennasti bær og mestur framtíðarstaður utan höfuðborgarsvæðisins.
Til þess að varðveisla skyldueintaka verði þar sem tryggust, verður að binda
not þeirra við lestrarsal, eins og fram kemur í lögunum.
Með ráðstöfun eins eintaks til Háskólabókasafns er í fyrsta lagi litið á brýna
þörf Háskóla íslands til þess að hafa jafnan sem greiðastan aðgang að hverju einu,
stóru og smáu, vegna rannsókna hvers konar. En jafnframt er nauðsynlegt, að
eitt safn geti, ef rílta nauðsyn ber til, léð öðrum söfnum og stjórnsýslustofnunum
innan lands íslenskt efni, og loks erlendum söfnum, er hingað kunna að snúa sér
um bókalán. Slíkar beiðnir hafa verið fremur fátíðar sökum þess, að þjóðbókasöfn á
Norðurlöndum, t. a. m. þar sem íslensk rit eru að vonum mest notuð utan Islands,
eru mjög birg að þeim og þá ekki síst vegna þess, að þau hafa um langt skeið notið
góðs af ákvæðum íslenskra laga um afhending skyldueintaka til bókasafna. Þótt
fyrir það taki nú með setningu hinna nýju laga, verður reynt með öðrum hætti
að halda uppi bókaskiptum við söfn á Norðurlöndum og víðar.“
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[55. mál]

um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
1. gr.
Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi skal búa nemendur undir störf í viðskiptalífinu og leggja jafnframt almennan þekkingargrundvöll. Skal hún vera hluti
af samræmdu framhaldsnámi að loknum grunnskóla, sbr. 4. gr., og svo sem nánar
segir í lögum þessum.
2. gr.
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra mála, sem lög þessi fjalla um.
3. gr.
Inntaka nemenda til námsins er i höndum stjórnar þess skóla, sem menntunina
veitir.
Rétt til að hefja viðskiptanám samkvæmt lögum þessum hafa þeir, sem staðist
hafa grunnskólapróf eða hlotið aðra hliðstæða menntun. Heimilt er að ákveða i
reglugerð um lágmarkseinkunnir, sem krafist kann að verða.
4. gr.
Námsefni skal greint í kjarna og kjörsvið. í kjarna skulu vera eftirtaldar greinar:
íslenska, stærðfræði, eitt Norðurlandamál, enska, vélritun, bókfærsla og hagfræði.
Kjörsvið skulu vera eftir þvi sem námsbrautir og námslok gefa tilefni til.
Námsefninu skal skipt í námseiningar, er skilgreindar verði í reglugerð. Skal
jafnan við það miðað, að sem hagkvæmast verði fyrir nemendur að bæta við sig
námi, enda verði námið þáttur í samræmdri menntun á framhaldsskólastigi.
Menntamálaráðuneytið setur í námsskrá og/eða reglugerð nánari ákvæði um
námsskipan, kjörsvið, stundaskrá, námsefni, próf og kennsluhætti.
5. gr.
Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi skal miða að því, að nemendur eigi
völ á að búa sig undir almenn skrifstofustörf, bókhaldsstörf, afgreiðslu- og deildarstjórastörf í verslunum, svo og stjórnunarstörf. Jafnframt skulu nemendur eiga
þcss kost að búa sig undir stúdentspróf.
Námið skal vera eins til fjögurra ára nám, svo sem hér greinir:
a) Eins, tveggja eða þriggja ára almennt og sérhæft viðskiptanám, og skal nemandi
hljóta skírteini og vitnisburð um nám sitt að loknum hverjum ársáfanga.
b) Eins árs viðbótarnám, að loknu þriggja ára almennu og sérhæfðu viðskiptanámi samkvæmt a-lið, er miðli nemendum almennri menntun til stúdentsprófs.
Veitir stúdentsprófið þann rétt til háskólanáms, sem ákveðið er í lögum og
reglugerð fyrir Háskóla Islands og aðrar menntastofnanir á háskólastigi. Auk
þess skal umrætt nám hafa að markmiði að gera nemendur hlutgengari til starfa
í viðskiptalifinu.
í náminu skal þess jafnan gætt, að nemendur eigi kost á hæfilegu valfrelsi
milli kjörsviða.
Starfsþjálfun er hluti af umræddu námi, eftir því sem, reglugerð mælir nánar
fyrir um, og er skólum þeim, sem menntunina veita, heimilt að fela viðskiptafyrirtækjum að annast tiltekna þætti þeirrar þjálfunar.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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6. gr.
Framangreinda menntun má veita annars vegar í formi námsbrautar á framhaldsskólastigi, í fjölbrautaskólum, menntaskólum og framhaldsdeildum grunnskóla, og hins vegar í sérskólum, eftir því sem sérhæfing námsins krefst.
7. gr.
Stofna skal, eftir því sem þörf krefur og fé er veitt til í fjárlögum, sérskóla
á vegum ríkisins, er veiti viðskiptamenntun, sbr. 6. gr. Skal fyrsti skóli þeirrar
tegundar stofnaður á Akureyri.
8. gr.
Allur stofn- og rekstrarkostnaður sérskóla samkvæmt 7. gr., greiðist úr rikissjóði. Við aðra skóla, sem veita menntun skv. lögum þessum, fer um kostnað eftir
því sem lög hvers skóla eða skólastigs kveða á um..
9. gr.
Samvinnuskólinn og Verslunarskóli íslands hafa rétt til þess að halda áfram
að rækja það fræðslustarf, sem þeir hingað til hafa annast og til að auka það og
sérhæfa eftir því sem aðstæður leyfa og þörf krefur á hverjum tíma.
Um styrk úr ríkissjóði til nefndra skóla, skulu eftirfarandi ákvæði gilda:
a) Rekstrarkostnaður skólanna skal greiddur að fullu, annar en rekstrarkostnaður
heimavistar, þar sem hennar er þörf, en til hennar skal veittur styrkur, er
nemur 80% kostnaðar. Framlag ríkissjóðs samkvæmt þessum staflið skal að
hámarki miða við kostnað í rikisskólum á sama fræðslustigi.
b) Stofnkostnaður þess kennsluhúsnæðis, sem byggt verður eftir gildistöku laga
þessara, skal greiddur úr ríkissjóði að 80% og skal hið sama gilda um heimavist, þar sem hennar er talin þörf.
Skilyrði nefndra styrkveitinga er, að menntamálaráðuneytið hafi samþykkt árlega
áætlun rekstrarkostnaðar skólanna og að fé sé veitt í fjárlögum fyrir stofnkostnaði,
enda liggi áður fyrir samþykki stjórnvalda fyrir nýjum byggingarframkvæmdum.
Framlög ríkisins samkvæmt þessari grein miðast við, að skólar þessir starfi í
samræmi við meginstefnu 5. gr. þessara laga, svo og skv. þeim reglugerðum, sem
settar verða.

10. gr.
Um embættisgengi, starfsréttindi, ráðningu, störf, orlof og tölu fastra starfsmanna skóla, er veita menntun samkvæmt lögum þessum, fer eftir ákvæðum laga
og reglugerða, er um slíkt gilda á hverjum tfma fyrir framhaldsskólastigið.
Skólastjóri og skólaráð stjórna starfi sérskóla samkvæmt 7. gr. Skólaráð skal
skipað 5 mönnum, skólastjóra, tveimur fulltrúum kennara, kjörnum á almennum
kennarafundi, og tveimur fulltrúum nemenda, kjörnum af nemendum skólans.
11. gr.
I reglugerð, sem menntamálaráðuneytið setur, skal kveða nánar á um framkvæmd laga þessara.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
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Athugasemdir við lagafrunivarp þetta.
Samhljóða frumvarp var lagt fyrir 94. löggjafarþing, en varð eigi útrætt. Þvi
fylgdi svofelld greinargerð og fylgiskjöl:
Síðan 1. janúar 1970 hefur menntamálaráðuneytið farið með málefni verslunarskóla, sbr. reglugerð nr. 96/1969, um Stjórnarráð Islands. Með bréfi dags. 7. mars
1970 fór menntamálaráðuneytið þess á leit við skólastjóra Verslunarskóla Islands
dr. Jón Gíslason og skólastjóra Samvinnuskólans sr. Guðmund Sveinsson, að þeir
erðu tillögur til ráðuneytisins um framtíðarskipan verslunarmenntunar i landinu.
svarbréfi skólastjóranna 21. desember 1970 er farið fram á, að skipuð verði fjölmennari nefnd í málið. Ákvað þáverandi menntamálaráðherra dr. Gylfi Þ. Gíslason
að verða við þeim tilmælum, og 29. apríl 1971 var nefndin skipuð og skyldi hún skila
tillögum sínum í framvarpsformi.
I nefndina voru skipaðir Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, formaður, deildarstjórarnir Andri Isaksson og Indriði H. Þorláksson, skóíastjórarnir séra Guðmundur
Sveinsson og dr. Jón Gislason, allir skipaðir án tilnefningar; Hjörtur Hjartarson,
forstjóri og Gisli V. Einarsson, viðskiptafræðingur, skipaðir samkv. tilnefningu
Verslunarráðs íslands, Eysteinn Jónsson, forseti sameinaðs Alþingis, skipaður samkv.
tilnefningu Sambands ísl. samvinnufélaga, og ölvir Karlsson, oddviti, skipaður samkv.
tilnefningu Sambands isl. sveitarfélaga.
Hefur nefndin skilað til ráðuneytisins frumvarpi til laga um viðskiptamenntun
á framhaldsskólastigi, sem hér er lagt fram, eins og nefndin gekk frá því.
Af hálfu nefndarinnar fylgdi frumvarpinu svofelld greinargerð:
„Nefnd sú, sem skipuð var 29. apríl 1971 til þess að gera tillögur til menntamálaráðuneytisins um framtíðarskipan verslunarmenntunar í landinu, hefur samið frumvarp til laga um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi. Nefndin hélt fyrsta fund
sinn 6. maí 1971 og lokafund 28. september 1973, en alls hélt nefndin tiu fundi, auk
þess sem undirnefndir störfuðu.
Eru nefndarmenn sammála um öll atriði frumvarpsins.

?

Þegar frumvarpið hafði verið samið, var það sent eftirfarandi aðilum til umsagnar:
1) Félagi isl. stórkaupmanna,
2) Félagi viðskiptafræðinema við Háskóla íslands,
3) Fræðsludeild Sambands ísl. samvinnufélaga,
4) Kaupmannasamtökum íslands,
, j
5) Kaupfélagsstjórafélaginu,
6) Kennarafélagi Verslunarskóla Islands,
7) Landssambandi fsl. verslunarmanna,
8) Námsráði Samvinnuskólans,
9) Nemendasambandi Samvinnuskólans,
10) Nemendasambandi Verslunarskóla Islands,
11) Sambandi verslunarskólakennara,
12) Samvinnuskólanum (kennurum),
13) Stjórn og framkvæmdastjórn Sambands ísl. samvinnufélaga,
14) Verslunarmannafélagi Reykjavikur,
15) Verslunarráði Islands, og

16) Viðskiptadeild Háskóla Islands.
Þær umsagnir, sem borist hafa, eru birtar með frumvarpinu sem fylgiskjöl
I—IX. Þær eru yfirleitt jákvæðar. Frá þvf að frumvarpið var sent til umsagnar,

hefur einungis verið gerð á þvi ein breyting og er hún í 5. gr., þ. e. að notað er
orðið stúdentspróf, en ekki verslunarstúdentspróf. Er þessi breyting gerð samkvæmt
ábendingu i umsögn Verslunarráðs íslands og Kennarafélags Verslunarskólans. Kaupmannasamtök Islands leggja mikla áherslu á menntun starfsfólks í smásöluverslunum.
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Er nefndin sammála því og og væntir, að ákvæði 4. og 5. greinar frumvarpsins tryggi
þetta nægilega vel. Að því er varðar ábendingu Nemendasambands Verslunarskóla
Islands um að lögbinda fleiri námsgreinar í kjarna, þá telur nefndin, að eðlilegra
sé að fjalla um þetta i sambandi við gerð námsskrár, heldur en að binda það i lögunum sjálfum. Kennarafélag Verslunarskóla Islands telur varhugavert, að nemendur
eigi þess kost að ganga undir stúdentspróf eftir eins árs viðbótarnám, er þeir bafa
lokið þriggja ára almennu og sérhæfðu viðskiptanámi, og finnst ákvæði þetta ekki
veita nægilegt svigrúm til að mæta mismunandi námsgetu með tveimur mismunandi
námsbrautum, sem taki mislangan tima. Nefndin treystir sér ekki til að breyta frumvarpinu í þá átt að lengja leiðina til stúdentsprófs, en vekur athygli á, að að sjálfsögðu geta menn farið þessa leið mishratt eftir því bvernig undirbúningur þeirra er.
Námsráð Samvinnuskólans vekur athygli á ýmsum atriðum, m. a. stofnun ráðgefandi nefndar með fulltrúum frá hinum ýmsu viðskiptasamtökum til þess að skapa
sem best tengsl við atvinnulífið á hverjum tíma. Nefndin treystir að sjálfsögðu á, að
gott samstarf verði milli skólanna og forráðamanna atvinnufyrirtækja, og telur ekki
þörf á að koma á fót sérstakri ráðgefandi nefnd í þessu sambandi, þar sem slíkt gæti
orðið of þungt í vöfum. Ekki telur nefndin heldur fært að taka beinlínis tillit til
aldurs nemenda við inntöku í skóla, en benda má á, að ákvæði 3. gr. um undirbúningsmenntun eru ekki rígskorðuð við grunnskólapróf eingöngu, heldur er jafnframt viðurkennd önnur hliðstæð menntun, sem skólastjórn metur gilda. Að því er varðar kennslu
i einhverri einni grein félagsvísinda, þá telur nefndin eðlilegast, að slíkt verði athugað
í sambandi við gerð námsskrár, en vill ekki binda það í kjarna. Þess þarf að sjálfsögðu að gæta á starfsþjálfunartima nemenda, að þeim sé veitt tækifæri til raunverulegrar starfsþjálfunar, en ekki notaðir sem ódýrt vinnuafl og þannig rýrðir
tekjumöguleikar þeirra. Einnig þetta atriði varðar væntanlega námsskrá. Ekki telur
nefndin neitt því til fyrirstöðu í frumvarpinu, að skólastjórn verði stefnumótandi
í starfi skólanna, en að sjálfsögðu er ætlast til, að farið verði eftir lögum, námsskrám
og reglugerðum, sem settar verða, og gildir slíkt auðvitað um alla skóla, og er ekki
sist í þágu nemenda að svo sé.
Þetta eru helstu atriðin, sem bent hefur verið á í umsögnum, auk þess að láta
í ljós stuðning við frumvarpið og áhuga á framgangi þess.
Meginstefna frumvarpsins er sú, að nemendur, sem lokið hafa grunnskólanámi,
þ.e. núverandi 8 ára skyldunámi og einu skólaári til viðbótar, eða hlotið hliðstæða
menntun, eigi þess kost að afla sér menntunar til undirbúnings undir störf i viðskiptalífinu og jafnframt að treysta almennan þekkingargrundvöll sinn. Frumvarpið
kveður á um, að námsefnið skuli greinast í kjarna og kjörsvið. Eru tilgreindar sjö
greinar, sem vera skuli í kjarna og þá kenndar öllum nemendum skólanna, en þessar
greinar eru: íslenska, stærðfræði, eitt Norðurlandamál, enska, vélritun, bókfærsla
og hagfræði. Þar til viðbótar geti menn valið sér námsgreinar, kjörsvið, eftir þvi sem
námsbrautir og námslok gefa tilefni til. Námsefninu verður skipt í einingar, þannig
að sem auðveldast verði fyrir nemendur að bæta við sig námi t. d. i öðrum skólum,
þar eð gert er ráð fyrir, að námið verði þáttur í samræmdri menntun á framhaldsskólastigi og geti farið fram í fjölbrautaskólum, menntaskólum og framhaldsdeildum
grunnskóla og svo hins vegar í sérstökum verslunarskólum eftir því sem sérhæfing
námsins gerir kröfur um. Er miðað við, að slíkir sérskólar verði stofnaðir eftir því
sem þörf krefur og fé er veitt til og verði þeir ríkisskólar og hinn fyrsti skóli, sem
stofnaður verður þeirrar tegundar, rísi á Akureyri.
Eins og áður segir eru sjö námsgreinar tilfærðar sem námskjarni, er öllum nemendum á að vera sameiginlegt að læra, en siðan er gert ráð fyrir, að aðrar námsgreinar verði ákveðnar i námsskrá og þykir viðurhlutamikið að binda í lögum fleiri
námsgreinar en brýna nauðsyn ber til, svo að unnt sé án lagabreytinga að breyta
námsefni skólanna eftir því sem kröfur tímanna gera nauðsynlegt eða æskilegt.
Viðskiptamenntun sú, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, miðast við að nemendur eigi
völ á að búa sig undir almenn skrifstofustörf, bókhaldsstörf, afgreiðslustörf og
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deildarstjórastörf í verslunum og stjórnunarstörf. Ennfremur er gert ráð fyrir, að
nemendur eigi þess kost að búa sig undir stúdentspróf og þá framhaldsnám í háskóla,
hvort sem er í viðskiptafræðum eða öðrum greinum. Viðskiptanám á framhaldsskólastigi er ráðgert eins til fjögurra ára nám, þ. e. eins, tveggja eða þriggja ára almennt
og sérhæft viðskiptanám og síðan eins árs viðbótarnám, sem veiti nemendum menntun
til stúdentsprófs. Um stúdentspróf þetta er það að segja, að nefndin ætlast til þ&ss,
að það gildi eins og önnur stúdentspróf til inngöngu í Háskóla íslands og aðrar
menntastofnanir á háskólastigi, eftir því sem ákveðið er í lögum og reglugerð fvrir
þær stofnanir, og auk þess á þetta viðbótarár að hafa að markmiði að gera nemendur
hlutgengari til starfa í viðskiptalifinu, þótt þeir fari ekki til frekara náms.
Gert er ráð fyrir, að hluti af viðskiptanáminu á framhaldsskólastigi sé fólgið
i starfsþjálfun og geti þeir skólar, sem annast viðskiptamenntunina, falið viðskiptafyrirtækjum tiltekna þætti þessarar þjálfunar, og er mjög æskilegt og nauðsvnlegt,
að um þetta takist gott samstarf milli skólanna og hinna ýmsu atvinnufvrirtækja.
Með slikri tilhögun verður nemendunum Ijósara en ella hvers hin ýmsu störf krefjast.
Tekið er fram, að nemendur skuli fá skirteini og vitnisburð i lok hvers námsárs, því
að þeir munu vafalaust halda mislangt á námsbrautinni og er þvi sjálfsagt fyrir þá,
bæði vegna atvinnuleitar og hugsanlegs náms siðar, að hafa skirteini um hvaða
námsáfanga þeir hafa lokið.
Að þvf er varðar fjárhagshlið þessara mála, þá er tekið fram í frumvarpinu,
að allur stofn- og rekstrarkostnaður sérstakra skóla, sem ríkið stofnar til þess að
veita viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi, skuli greiddur úr ríkissjóði, en kostnaður við aðra skóla, sem viðskiptamenntun veita, svo sem i formi námsbrautar i framhaldsdeildum grunnskóla, fjölbrautaskólum og menntaskólum, fer eftir þvi, sem
ákveðið er um greiðslu kostnaðar á hverju skólastigi. Þannig mvndi til dæmis viðskiptanámsbraut í menntaskóla vera algerlega kostuð af rikissjóði eins og menntaskólarnir, en í fjölbrautaskólum vrði bæði um þátttöku ríkis og hlutaðeigandi sveitarfélags eða sveitarfélaga að ræða.
Þá eru sérstök ákvæði um Samvinnuskólann og Verslunarskóla íslands. Þessir
skólar hafa, eins og kunnugt er, i áratugi annast svo til einir verslunarmenntun i
landinu á framhaldsskólastigi, en sumir gagnfræðaskólar hafa baft verslunardeildir
eða einhverja þætti viðskiptanáms. I frumvarpinu er gert ráð fvrir, að Samvinnuskólinn og Verslunarskóli fslands, sem eiga að baki langan og þýðingarmikinn starfsferil eigi rétt á að halda áfram að rækja það fræðslustarf, sem þeir hingað til hafa
annast, og fái bætta fjárhagsaðstöðu til að auka það og sérhæfa eftir þvi sem aðstæður
levfa og þörf krefur. Er þetta fólgið i þvi, að rekstrarkostnaður skólanna verður,
samkvæmt frumvarpinu, greiddur að fullu úr ríkissjóði, nema rekstrarkostnaður
beimavistar, hann greiðist með styrk úr rikissjóði sem nemur 80% kostnaðar. Rikisframlacið, bæði til almenns rekstrar og heimavistar, skal að hámarki miðast við
kosfnað i ríkisskólum á sama fræðslustigi. Af stofnkostnaði þessara tveggja skóla. að
þvi er varðar kennsluhúsnæði og heimavistir, byggðar eftir gildistöku laganna, greiðir
rikissióður 80%.
Það er skilvrði, bæði fvrir greiðslu stofn- og rekstrarstyrkia til þessara skóla,
að menntamálaráðunevtið samþykki árlega áætlun um rekstrarkostnað og að fé sé
veitt í fjárlögum fvrir stofnkostnaði, enda liggi fvrir samþykki stiórnvalda fvrir
nvium bvgsineaframkvæmdum, og miðast framlög rikisins að sjálfsösðu við það, að
skólarnir starfi i samræmi við meginstefnu laganna og samkvæmt þeim reglugerðum sem settar verða.
Með þessum ákvæðum, ef að lösum verða, er stórbætt starfsaðstaða Samvinnuskólans og Verslunarskóla íslands. Hefnr starfsemi þessara skóla orðið til þess. að
eiei befur verið iafnbrýnt fvrir rikisvaldið að skipuleggja viðskiptamenntun á vegum
ríkisins eins og verið befði, ef þeirra hefði ekki notið við. Hefur rikissióður bvi
raunverulega sparað sér stórfé með þvi að veita verslunarskólunum stvrk i fjárlög-
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um í stað þess að taka verslunarmenntunina i sama mæli á sina arma og aðra sérmenntun i landinu.
Við fjölbreyttari atvinnu- og viðskiptahætti og aukin umsvif innanlands og
í samskiptum við aðrar þjóðir ber brýna nauðsyn til að veita þeim fjölmenna hópi,
sem fæst við jafnþýðingarmikil störf og verslun og viðskipti, greiðan aðgang að
traustri menntun til þess að skapa sér sem mesta starfshæfni og til þess að þjóðfélagið fái sem besta starfskrafta. Störfin á sviði innlendra og erlendra viðskipta
verða æ umfangsmeiri og hinum auknu kröfum þarf að mæta með aukinni þekkingu,
starfsþjálfun og tækni.
Athnqasemdir við einstakar qreinar.
Um 1. gr.
Ré'tt er að taka það fram, að i frumvarpi þessu er að nokkru leyti miðað við, að
sett verði löggjöf um grunnskóla, og þar með gert ráð fyrir, að viðskiptamenntun
á framhaldsskólastigi hefjist að grunnskólanámi loknu.
Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir, að menntamálaráðuneytið fari með yfirstjórn þeirra mála, sem
frumvarpið fjallar um, enda hefur þróunin orðið sú, að nálega allir skólar i landinu
heyra nú undir það ráðuneyti. Menntamálaráðuneytið hefur farið með málefni verslunarskólanna síðan 1. janúar 1970, en áður heyrðu þeir undir atvinnumálaráðuneytið.
Um 3. gr.
Skólastjórn hvers skóla ræður sjálf inntöku nemenda í skólann, en heimilt er
að kveða á um lágmarkseinkunn í reglugerð, og miðað er við að nemendur hafi Iokið
grunnskólaprófi. en það svarar til núverandi átta ára skyldunáms og einu ári til
viðbótar, eða að þeir hafi hlotið aðra hliðstæða menntun.
Um 4. gr.
Gert er ráð fyrir að námsefni verði ákveðið í námsskrá, en tilgreindar eru í frumvarpsgreininni sjö námsgreinar, sem vera skulu námskjarni fyrir alla nemendur
skólanna. Þær greinar eru islenska, stærðfræði, enska, vélritun, bókfærsla, hagfræði
og eitt Norðurlandamál, þ. e. a. s. danska, norska eða sænska. Siðan geta menn bætt
við kjörgreinum, eftir því sem námsbrautir og námslok gefa tilefni til. Námsefnið
skiptist í einingar, þannig að sem auðveldast verði fyrir nemendur að bæta við sig námi.

Um 5. gr.
Viðskiptamenntunin, sem frumvarpið fjallar um, á að veita undirbúning undir
almenn skrifstofustörf, bókhaldsstörf, afgreiðslustörf, deildarstjórastörf í verslunum
og stjórnunarstörf, og þar að auki skulu nemendur eiga þess kost að búa sig undir
stúdentspróf og þar með framhaldsnám í háskóla. Gert er ráð fyrir, að námið taki
eitt til fjögur ár og að menn fái prófskirteini að loknum hverjum ársáfanga. Almennt
og sérhæft viðskiptanám er gert ráð fyrir, að taki frá einu ári til þriggja ára, og
eftir þrjú ár geti menn bætt við sig einu ári til stúdentsprófs. Starfsþjálfun er hluti
af náminu og sé skólunum heimilt að fela viðskiptafyrirtækjum að annast tiltekna
þætti hennar.
Um 6. gr.
Menntun þá, sem frumvarpið fjallar um, er gert ráð fyrir að veita i formi námsbrautar á framhaldsskólastigi, i fjölbrautaskólum, menntaskólum og framhaldsdeildum grunnskóla og svo einnig i sérstökum skólum, allt eftir þvi hve mikillar sérhæfingar námið krefst. Engin reynsla er enn komin af starfi fjölbrautaskóla, en sú
stefna hefur verið mörkuð, að hinn nýstofnaði menntaskóli i Kópavogi verði fjölbrautaskóli og sama gildir um fyrirhugaðan menntaskóla á Austurlandi. 1 ráði er
og að koma á fót fjðlbrautaskóla i Breiðholti i Reykjavík. Þá hefur einnig verið
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rætt um framhaldsnám i fjölbrautaskólaformi á Suðurlandsundirlendi, me8 Selfoss sen’
aðalmiðstöð, og vafalaust eiga fjölbrautaskólar eftir að leysa ýmsan vanda í
framhaldsmenntunarmálum landsbyggðarinnar.
Um 7. gr.
Þótt gert sé ráð fyrir, að viðskiptamenntun verði veitt í formi námsbrautar í ýmsum framhaldsskólum, þá er einnig samkvæmt þessari frumvarpsgrein miðað við, að
komið verði á fót, eftir því sem þörf krefur, sérskólum á vegum ríkisins, er veiti m. a.
hin æðri og sérhæfðari stig viðskiptamenntunar á framhaldsskólastigi. Munu Samvinnuskólinn og Verslunarskóli íslands gegna sliku hlutverki, en tekið er fram í lagagreininni, að fyrsti rikisskólinn þessarar tegundar, sem stofnaður verði, skuli vera
á Akureyri.
Ráðamenn á Akureyri hafa lýst miklum áhuga á því, að þar verði efnt til verslunarskóla, og væntir nefndin, að þessi lagaákvæði stuðli að því, að þar rísi slíkur skóli
innan tíðar. Þá hefur bæjarráð Húsavíkur vakið athygli á því, að verslunarskóli fyrir
Norðurland væri vel settur á Húsavik. Einnig hafa forráðamenn á Suðurlandsundirlendi Iátið í ljós áhuga á skóla til verslunarmenntunar þar, og er drepið á það í umsögn um 6. grein.
Um 8. gr.
Stofn- og rekstrarkostnaður sérskóla, sem stofnaðir yrðu samkvæmt 7. grein frumvarpsins, ef að lögum verður, greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði, en um kostnað við
viðskiptamenntun, sem veitt yrði við aðra skóla, fer eftir lagaákvæðum, sem um þá
skóla gilda. Sérákvæði eru þó um Samvinnuskólann og Verslunarskólann.
Um 9. gr.
Hér er fjallað sérstaklega um Samvinnuskólann og Verslunarskóla íslands og
aðstaða þeirra stórlega bætt fjárhagslega, þar sem ákveðið er með frumvarpsgreininni,
að þeir sltuli fá allan rekstrarkostnað sinn greiddan úr ríkissjóði nema rekstrarkostnað
heimavista, sem 80% ríkisstyrkur verði veittur til, ef þeirra er talin þörf. Auk þess
greiði ríkissjóður 80% af stofnkostnaði nýs kennsluhúsnæðis, svo og nauðsynlegra
heimavista, við þessa skóla. Framlag ríkissjóðs til rekstrarkostnaðar skóla og heimavistar skal þó að hámarki miða við kostnað í ríkisskólum á sama fræðslustigi. Þá er
það skilyrði fyrir styrkveitingum, að menntamálaráðuneytið samþykki árlega rekstraráætlun skólanna og að fé sé veitt í fjárlögum fyrir stofnkostnaðinum og að ráðuneytið
hafi samþykkt nýjar byggingaframkvæmdir. Loks er það skilyrði fyrir framlögum
ríkisins, að skólarnir starfi í samræmi við meginstefnu 5. greinar frumvarpsins og
samkvæmt þeim reglugerðum, sem samkvæmt lögunum verða settar.
Samvinnuskólinn og Verslunarskólinn hafa notið styrks i fjárlögum að undanförnu, auk þess sem Reykjavikurborg hefur veitt Verslunarskólanum fjárhagslegan
stuðning, en að öðru leyti hafa skólarnir aflað sér tekna með allháum skólagjöldum.
Er það með öllu óeðlilegt, að nemendur þurfi að greiða há skólagjöld fyrir menntun
sína, þegar skólagjöld tíðkast ekki í ríkisskólum og um er að ræða menntun, sem
þjóðfélaginu er mikil nauðsyn á, að veitt sé.
Þess skal getið, að verði ákvæði þessarar greinar frumvarpsins að lögum, næmi
ríkisstyrkur til rekstrarkostnaðar vegna Samvinnuskólans 12—15 millj. kr. og vegna
Verslunarskóla íslands 45—50 millj. kr., hvort tveggja miðað við starfsáætlanir skólanna fyrir skólaárið 1973—1974.
Nefndin væntir, að með ákvæðum frumvarpsins séu Samvinnuskólanum og Verslunarskóla íslands búin stórbætt starfsskilyrði og að þeir geti starfað áfram, þótt
viðskiptamenntun fari einníg fram í ríkisskólum.
Um 10. gr.
Nefndin hefur ekki talið rétt að setja i þetta frumvarp ákvæði um embættisgengi,
starfsréttindi, ráðningu, störf, orlof og tölu fastra starfsmanna skóla, sem veita
menntun samkvæmt ákvæðum frumvarpsins, ef að lögum verður, heldur fari um
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það eftir ákvæðum laga og reglugerða, sem um slíkt gilda á hverjum tíma fyrir
framhaldsskólastigið.
Hér eru ákvæði um, að skólastjóri og skólaráð skuli stjórna starfi sérskóla, og
sé skólaráð þannig myndað, að skólastjóri eigi þar sæti ásamt tveimur fulltrúum
kennara, kjörnum á almennum kennarafundi, og tveimur fulltrúum nemenda, sem
þeir kjósa úr sínum hópi. Á þessu skólastigi er um að ræða þroskaða nemendur, sem
sjálfsagt er, að taki þátt í og beri ábyrgð á stjórn skólans með skólastjóra og kennurum.
Um 11. gr.
Hér er veitt almenn heimild til þess að kveða nánar á i reglugerð um framkvæmd
laganna, en heimild er i fleiri greinum til þess að setja reglugerðir um tiltekin atriði,
sbr. 3., 4. og 5. grein.
Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal I.
FÉLAG ISLENSKRA STÓRKAUPMANNA
28. júní 1973.
Hr. ráðuneytisstjóri,
Birgir Thorlacius,
Menntamálaráðuneytið,
Hverfisgötu 6,
Reykjavik.
Oss hefur borist bréf yðar, dags. 21. júní s. 1., varðandi frumvarp til laga um
viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi og þökkum það.
Við teljum það eitt af hlutverkum Verslunarráðs Islands að fjalla um skipulag
og tilhögun viðskiptamenntunar almennt í skólakerfinu.
Við munum því ekki senda sérstaka umsögn, heldur vísum vinsamlegast til
væntanlegrar umsagnar þess um málið.
Með vinsemd og virðingu,
Félag lslenskra stórkaupmanna,
Júlíus S. ólafsson (sign.)
Fylgiskjal II.

KAUPMANNASAMTÖK ÍSLANDS
Reykjavik 23. júli 1973.
Kaupmannasamtök Islands hafa fengið til umsagnar frumvarp til laga um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi, með bréfi yðar dagsettu 21. júní s. 1. Stjórn
samtakanna hefur fjallað um þetta frumvarp, og lætur hér með í ljós álit sitt á
frumvarpi þessu.
Kaupmannasamtök Islands, fagna hverju því spori, sem stigið er til aukinnar
menntunar verslunarfólks. Með þvi að ríkisvaldið leggur nú auka áherslu á menntun
slíks fólks, teljum vér að rikisvaldið sé þar með að viðurkenna það, sem framámenn
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verslunarinnar hér á landi hafa barist fyrir í áratugi. Viðurkenning þessi er sú, áð
verslun sé orðin ein af höfuðatvinnugreinum þjóðarinnar. Kaupmannasamtök tslands
fagna því, að í frumvarpi þessu sé í fyrsta skipti í sögu skólamála landsins talað um
menntun starfsfólks í smásöluverslunum. I 5. gr. laga þessara stendur meðal annars:
„Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi skal miða að því, að nemendur eigi
völ á að búa sig undir almenn skrifstofustörf, bókhaldsstörf, afgreiðslu- og deildarstjórastörf í verslunum, svo og stjórnunarstörf“ o. s. frv.
Þrátt fyrir það að hér sé talað um störf, er varða smásöluverslanir, er engin
trygging fyrir því að þessar greinar verði kenndar, því samkvæmt lögum þessum ber
að ákveða námsefni í reglugerð. Stjórn Kaupmannasamtaka tslands leggur mikla
áherslu á, að það verði tryggt með lögum þessum, að áðurnefndar greinar varðandi
smásöluverslunina verði kenndar þeim, sem hug hafa á sliku.
Verslunarskóli tslands hefur nú starfað frá árinu 1905 með ágætum árangri. Þaðan
hafa útskrifast margir af helstu framámönnum verslunarinnar í dag. Kaupmannasamtök íslands lýsa ánægju sinni með þá síðbúnu viðurkenningu, sem ríkisvaldið veitir
nú skólanum, með því að meta hann til jafns við aðra framhaldsskóla landsins.
Á undanförnum árum hefur svo brugðið við, að mjög litill hluti af þeim nemendum, sem koma frá Verslunarskóla íslands, fer til starfa í smásöluverslunum í
landinu. Þessir nemendur eru aðallega menntaðir í almennum skrifstofustörfum, en
ekki í störfum, er varða smásöluverslunina, og sækja því ekki vinnu sína þangað.
Sama máli gegnir um nemendur Samvinnuskólans. Það er því nauðsynlegt að rikisvaldið skapi þeim nemendum, sem áhuga hafa á, aðstöðu til menntunar í námsgreinum smásöluverslunarinnar. Störf í verslunum eru orðin það umfangsmikil að sérhæfing starfsfólks er nauðsynleg. Hinn sívaxandi fjöldi starfsfólks í verslunum ber
vott meðal annars um, að mikill áhugi er fyrir þessum störfum.
Kaupmannasamtök íslands leggja mikla áherslu á, að forráðamenn skólamála
sjái svo um, að með lögum þessum verði tryggt, að starfsfólk í verslunum fái tækifæri til skólamenntunar í þessum greinum eins skjótt og auðið er.
Virðingarfyllst,
F. h. Kaupmannasamtaka íslands.
Magnús E. Finnsson (sign.)
Menntamálaráðuneytið,
Arnarhvoli,
Reykjavik.

Fylgiskjal III.

NEMENDASAMBAND SAMVINNUSKÓLANS
25. júli 1973.
Nemendasamband Samvinnuskólans þakkar fyrir „frumvarp til laga um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi“, sem sent var sambandinu.
Vegna sumarfría og annarra ófyrirsjáanlegra atvika hefur ekki verið unnt að
ræða og kynna frumvarpið ýtarlega innan Nemendasambandsins.
Stjórn Nemendasambandsins vill lýsa ánægju sinni með, að nú skuli loks vera
að líta dagsins Ijós löggjöf um verslunarmenntun i landinu. Jafnframt fagnar stjórnin
því, að Samvinnuskólanum skuli tryggður sess i framtíðarskipan verslunarmenntAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

38

298

Þingskjal 58

unarinnar og nemendum þaðan skuli tryggðir möguleikar til áframhaldandi menntunar inaan íslenska skólakerfisins.
F. h. stjórnar N. S. S.
Vigdls Pálsdóttir (sign)
MenntamálaráSuneytiS,
hr. ráðuneytisstjóri Birgir Thorlacius,
Reykjavík.

Fylgiskjal IV.

KENNARAFÉLAG VERSLUNARSKÓLA ISLANDS
Reykjavík, 13. ágúst 1973
Stjórn Kennarafélags Verslunarskóla íslands hefur kannaS frumvarp þaS til
laga um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi, sem hiS háa ráðuneyti sendi félaginu
til umsagnar í bréfi dagsettu hinn 21. júni 1973. Stjórnin vill taka eftirfarandi fram
varSandi fyrrnefnt frumvarp.
1) Ekki reyndist unnt aS fjalla um frumvarp þetta á félagsfundi, enda dvelja
féiagsmenn flestir hverjir ekki aS staSaldri í bænum yfir sumarmánuSina.
Stjórnin mun því kalla saman félagsfund um þetta mál n. k. haust og áskilur sér
rétt til aS senda ráSuneytinu samþykktir hans, ef þær verSa ýtarlegri en
álitsgerS þessi eSa koma i bág viS hana.
2) Stjórnin vill gera eftirfarandi athugasemdir viS 5. gr. frumvarpsins:
a) I frumvarpinu er kveSiS á um, aS nemendur skuli eiga þess kost að búa
sig undir verslunarstúdentspróf. Stjórnin leggur til, aS orðalagi verði
breytt á þann veg, að orðið stúdentspróf komi í stað orðsins verslunarstúdentspróf, enda er ekki venja að flokka stúdentspróf á þennan hátt,
þótt um ýmis kjörsvið sé að ræða.
b) Isjárvert virðist að fastbinda með lögum ákvæði það, sem felst í 5. gr.
lið b, enda verSur eigi annaS séð en með því sé kveðið á um, að nemendur
skuli eiga þess kost að ganga undir stúdentspróf eftir eins árs viðbótarnám,
er þeir hafa lokiS þriggja ára almennu og sérhæfðu viðskiptanámi. Ákvæði
þetta virSist þvi ekki veita nægilegt svigrúm til að mæta mismunandi
námsgetu meS tveimur mismunandi námsbrautum, sem taki mislangan
tima.
VirSingarfyllst,
f.h. K.V.I.
Baldur Sveinsson (sign.) formaSur.
Menntamálaráðuneytið,
Hverfisgötu 6,
Reykjavik.
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Fylgiskjal V.

NEMENDASAMBAND VERSLUNARSKÓLA ÍSLANDS
Reykjavík, 14. ágúst 1973.
Með bréfi hins háa ráöuneytis dags. 21. júní s. 1. var óskaö eftir umsögn Nemendasambands Verslunarskóla Islands um frumvarp til laga um viðskiptamenntun á
framhaldsskólastigi. Stjórn Sambandsins hefur rætt efni frumvarpsins og vill i því
sambandi taka eftirfarandi fram:
a) Að bætt verði inn i námsgreinar i kjarna ákvæöum um sérstaka þjálfun
í skjalagerð og öðrum hagnýtum verslunarstörfum (s.s. meðferð banka- og
verslunarskjaia, notkun rafreikna og tæknileg gerð kaup- og sölusamninga).
b) Að verslunarréttur verði meðal námsgreina í kjarna.
c) Að öðru leyti er stjórnin sammála meginstefnu frumvarpsins.
Þetta tilkynnist hinu háa ráðuneyti hér með.
F. h. stjórnar,
Kristinn Hallsson (sign) formaður.
Til menntamálaráðuneytisins.
Fylgiskjal VI.

NÁMSRÁÐ SAMVINNUSKÓLANS AÐ BIFRÖST
Fundur haldinn í Námsráði Samvinnuskólans að Bifröst 15. ágúst 1973.
Nefndarmenn Námsráðs Samvinnuskólans að Bifröst, Borgarfirði þakka þá
virðingu og traust, sem ráðinu er sýnt með því að fá því hið nýja frumvarp til laga
um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi til umsagnar.
Námsráðið hefur unnið um nokkurn tima að athugun frumvarpsins og hefur þar
notið góðrar aðstoðar Guðmundar Sveinssonar skólastjóra, sem hefur fúslega svarað
fyrirspurnum Námsráðsins og þakkar það honum aðstoð hans.
En þvi miður hafa sumarannir nokkuð háð störfum Námsráðsins, þar sem ekki
náðist til allra meðlima þess.
Eftirfarandi ályktun var gerð:
Námsráð Samvinnuskólans að Bifröst fagnar þvi framtaki og þeirri stefnu sem
mörkuð hefur verið með hinu nýja frumvarpi og telur það bera þess glögg merki
að reynt er að færa viðskiptamenntun í landinu í það horf, sem hentar nútímaþjóðfélagi, jafnframt því sem merkum áfanga er náð i átt til nemendalýðræðis með
þvf að veita nemendum veruleg áhrif á starf og stjórn skólanna.
Eins og áður segir er Námsráðið mjög ánægt með hið nýja frumvarp i heild,
en telur þó, að þar sé sumt sem megi breyta eða bæta og annað, sem fagna beri sérstaklega, og vill Námsráðið vekja athygli á eftirfarandi athugasemdum:
1) Varðandi 2. grein telur Námsráðið æskilegt að athuga þann möguleika, að
stofnuð verði ráðgefandi nefnd frá hinum ýmsu viðskiptasamtökum til þess
að námið sé f sem bestum tengslum við atvinnulffið á hverjum tíma.
2) I 3. grein, þar sem kveðið er á um inngönguskilyrði, vill Námsráðið mælast
til þess, að athugað verði, hvort ekki væri hægt að taka tillit til aldurs nemenda
við inntöku i stað þess að taka eingöngu tillit til prófa og einkunna.
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3) Viðvíkjandi 4. grein, þar sem kveðiö er á um námsefni í kjarna, vill Námsráðið fastlega mælast til þess, að í hverjum kjarna skuli vera ein grein
félagsvísinda til viðbótar því, sem upp er talið í frumvarpinu.
4) Varðandi þá starfsþjálfun, sem um er rætt í 5. grein, telur Námsráðið, að
hún megi ekki verða til þess að viðskiptaaðilum verði gert mögulegt að notfæra sér nemendur sem ódýrt vinnuafl og rýra þannig tekjumöguleika þeirra.
5) Námsráðið fagnar mjög þeirri verðskulduðu viðurkenningu, sem fram kemur
í 9. grein á starfsemi Samvinnuskólans að Bifröst og Verslunarskóla íslands
og því hlutverki, sem þeir hafa gegnt á liðnum áratugum í viðskiptamenntun
landsmanna.
6) Námsráðið lýsir ánægju sinni með þá nýbreytni, sem fram kemur í 10. grein
frumvarpsins, að veita nemendum aðild að stjórn skólanna og er þetta framtak stór áfangi til nemendalýðræðis að dómi Námsráðsins, en tryggja þyrfti
skólastjórnum, að þær geti verið stefnumótandi í starfi skólanna, en þurfi
ekki að vera svo rigbundnar reglugerðum og fyrirmælum menntamálaráðuneytisins, sem 4. grein kveður á um og ósjálfrátt kallar á spurninguna:
Hverju á að stjórna?
F. h. Námsráðs Samvinnuskólans að Bifröst
Sigmar E. Ámason (sign)
Björn Jóhannsson (sign).

Fylgiskjal VII.

SAMBAND ISLENSKRA SAMVINNUFÉLAGA
21. september 1973
Menntamálaráðuneytið,
Reykjavik.
Þér hafið sent oss til umsagnar frumvarp til laga um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi. í þvi sambandi óskum vér að taka fram eftirfarandi:
1) Forráðamenn Sambandsins lýsa yfir ánægju sinni yfir því, að mál þetta
skuli nú komið á þann rekspöl, er frumvarpið ber vott um.
2) Vér teljum að leggja beri áherslu á, að frumvarpið verði að lögum á næsta
Alþingi og að ákvæði þess um styrk hins opinbera til einkaskólanna komi
i reynd til framkvæmda á árinu 1974.
3) Vér sjáum ekki ástæðu til að gera athugasemdir við einstaka þætti frumvarpsins. Hins vegar væntum vér þess, að fulltrúar einkaskólanna verði hér
eftir sem hingað til dregnir til ráðuneytis um einstök atriði, er varða framkvæmd málsins .
Vér viljum að lokum tjá ráðuneytinu þakkir fyrir að hafa sent oss mál þetta
til umsagnar.
Virðingarfyllst,
pr. pr. Samband isl. samvinnufélaga
Erlendur Einarsson (sign.)
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Fylgiskjal VIII.
SAMVINNUSKÓLINN BIFRÖST

Bifröst 24.9. 1973
Menntamálaráðuneytið,
Hverfisgötu 4,
Reykjavík.
Kennarafundur Samvinnuskólans fagnar framkomnu frumvarpi um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi og lýsir ánægju sinni með anda frumvarpsins og
meginstefnu.
Sérstaklega Iýsir fundurinn ánægju með, að samkvæmt frumvarpinu er tryggð
staða og framtíð núverandi verslunarskóla, Samvinnuskólans og Verslunarskóla
íslands.
Fundurinn sér ekki á þessu stigi ástæðu til athugasemda um einstakar greinar
frumvarpsins, en væntir þess eindregið, að málið hljóti farsæla afgreiðslu á næsta
Alþingi.
Með vinsemd og virðingu,
Snorri Þorsteinsson, yfirkennari (sign.)

Fylgiskjal IX.

VERSLUNARRÁÐ ÍSLANDS
Reykjavík, 24. sept. 1973.
Menntamálar áðuney tið,
Arnarhvoli,
Reykjavík.
Stjórn Verslunarráðs íslands, framkvæmdastjórn og skólanefnd Verslunarskóla
Islands hafa fengið frumvarp til laga um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi,
til umsagnar.
Verslunarráð íslands er samþykkt núverandi gerð frumvarpsins í heild sinni,
að öðru leyti en því, að það getur ekki sætt sig við orðið verslunarstúdentspróf, sem
fram kemur í lok 1. málsgr. 5. gr„ þar sem það gæti leitt til þrengri skilnings á gildi
stúdentsprófs úr Verslunarskóla íslands en nú er.
Verslunarráð íslands leggur því til, að í stað orðsins verslunarstúdentspróf komi
orðið stúdentspróf.
Með sérstakri virðingu,
Þorvarður Elíasson, framkv.stj. V.l.
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59. Frumvarp til laga

T56. mál]

um námsgagnastofnun.
(Lagt fyrir Alþingi á 9fi. löggjafarþingi 1974.)
I. KAFLI
Hlutverk og skipulag.
1. gr.
Námsgagnastofnun vinnur að því, að íslenskir skólar hafi sem best og fullkomnust náms- og kennslugögn, þar á meðal prentað mál, hljóð- og myndritað efni,
tæki og hluti.
Undir stofnunina heyra þær deildir, sem taldar eru í 5. gr., svo og önnur verkefni, sem tilgreind eru i Iögum þessum.
Námsgagnastofnun heyrir undir Menntamálaráðuneytið.
2. gr.
Námsgagnastofnun annast framleiðslu, útgáfu og miðlun hvers konar námsefnis
og kennslutækja. Stofnunin fylgist með nýjungum á því sviði og heldur uppi fræðslu
og upplýsingastarfsemi, er það varðar, sbr. 7. gr.
Stofnunin skal hafa náið samstarf við þá aðila, sem vinna að endurskoðun
námsefnis og nýjungum i kennslustarfi á vegum Menntamálaráðuneytisins, svo og
við fræðsluskrifstofur sveitarfélaga og stofnanir, er veita kennaramenntun.
3. gr.
Menntamálaráðherra skipar til þriggja ára i senn sjö manna Námsgagnastjórn
og jafnmarga til vara:
a) tvo tilnefnda af Sambandi íslenskra barnakennara,
b) einn tilnefndan af Landssambandi framhaldsskólakennara,
c) einn tilnefndan af Félagi háskólamenntaðra kennara,
d) einn tilnefndan af Kennaraháskóla Islands,
e) einn fulltrúa fyrir Menntamálaráðuneytið,
f) einn fulltrúa án tilnefningar.

Ráðherra skipar formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna og ákveður
laun stjórnarinnar.
4. gr.
Námsgagnastjórn hefur yfirstjórn á starfsemi og fjárreiðum stofnunarinnar, staðfestir fjárhagsáætlanir, tekur ákvarðanir um meiri háttar framkvæmdir og um megindrætti i verkefnum deilda. Hún ræður starfslið stofnunarinnar að fengnum tillögum námsgagnastjóra, sbr. þó 5 gr.
Stjórnin löggildir námsbækur, svo sem fyrir er mælt í VII. kafla þessara laga.
5. gr.
Undir Námsgagnastofnun heyra þessar deildir:
a) Ríkisútgáfa námsbóka, er annast útgáfu náms- og kennslubóka, sbr. II. kafla
laganna.
b) Fræðslumyndasafn ríkisins, er annast úgáfu, söfnun og útlán nýsiefnis og aflar
sér nýsitækja, sbr. III. kafla laganna.
c) Námsgagnagerð, er annast framleiðslu náms- og kennsluefnis, sbr. IV. kafla laganna.
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d) Skólavöruhús, er annast úthlutun, sölu, geymslu, innkaup og innflutning hvers
konar náms- og kennslugagna, sbr. V. kafla laganna.
Yfir hverri þessara deilda skal vera forstöðumaður, skipaður af ráðherra að
fengnum tillögum Námsgagnastjórnar. Forstöðumenn skulu að jafnaði sitja fundi
Námsgagnastjórnar með málfrelsi og tillögurétti.
Ofangreindar deildir skulu halda sjálfstæðum heitum og koma fram út á við
undir þeim samkvæmt nánari ákvörðun Námsgagnastjórnar.
6. gr.
Menntamálaráðherra skipar námsgagnastjóra að fengnum tillögum Námsgagnastjórnar. Hann á sæti á fundum stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétti og sér
um framkvæmd á ákvörðunum hennar.
Námsgagnastjóri annast daglega stjórn og fjárráð stofnunarinnar og samhæfir
störf hinna ýmsu deilda.
7. gr.
Námsgagnastofnun annast kynningar- og fræðslustarfsemi fyrir skóla um námsgögn og kennslutækni. 1 þessu skyni hefur stofnunin samstarf við þá aðila, sem
taldir eru í 2. gr., og stuðlar að því, að í fræðsluskrifstofum sveitarfélaga myndist
söfn náms- og kennslugagna til kynningar og útlána. Til þessa skal stofnunin leggja
fræðsluskrifstofum til efni, eftir því sem fjárhagur leyfir.
Námsgagnastofnun stuðlar að vexti og greiðir fyrir stofnun skólabókasafna.
II. KAFLI
Ríkisútgáfa námsbóka.

8. gr.
Ríkisútgáfa námsbóka annast úgáfu námsbóka handa nemendum i grunnskóla.
Skulu þeir nemendur fá ókeypis námsbækur samkvæmt ákvörðun Námsgagnastjórnar, og verða þær ýmist eign nemenda eða skólans. Að því skal stefnt, að tvenns konar námsbækur hið fæsta verði gefnar út í hverri grein.
Ríkisútgáfan gefur út handbækur og kennsluleiðbeiningar handa kennurum.
Ennfremur gefur Ríkisútgáfan út ýtarbækur, sem komið geta að notum við
kennslu og skólastarf, þótt ekki teljist þær til námsbóka. Sama gildir um námsbækur
handa nemendum í öðrum skólum en grunnskólum.
Heimilt er Rikisútgáfunni að hafa þær bækur, sem hún gefur út, til sölu á frjálsum markaði samkvæmt nánari ákvörðun Námsgagnastjórnar.
9. gr.
Á þeim tíma árs, er Námsgagnastjórn ákveður, skulu fræðsluráð (skólanefndir)
sjá um, að Ríkisútgáfunni berist greinargerð um þær bækur, sem þörf er á til kennslu
næsta skólaár. Greinargerðinni skal fylgja skýrsla um fjölda skólaskyldra barna
og unglinga í fræðsluumdæminu (skólahverfinu) ásamt skilagrein fyrir síðastliðið
ár. Ríkisútgáfan hlutast síðan til um, að bókakostur miðaður við nemendafjölda sé
sendur til réttra aðila. Nemendur fá bækurnar til afnota samkvæmt reglum, sem
Námsgagnastjórn setur.
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III. KAFLI
Fræðslumyndasafn ríkisins.
10. gr.
Fræðslumyndasafn ríkisins vinnur að hagkvæmri notkun nýsitækni (hljóð- og
myndritaðra námsgagna) í skólum landsins og á öðrum fræðsluvettvangi. Verkefni
safnsins eru:
a) Upplýsingastarf. Það safnar fróðleik um hvaðeina varðandi nýsitækni, þróun
hennar innan lands og utan, og miðlar í prentuðu máli, á námskeiðum og á annan hátt.
b) Útlán. Safnið festir kaup á innlendum og erlendum kvikmyndum og öðru nýsiefni í þágu fræðslumála og annarra menningarmála til að lána skólum og öðrum aðilum.
c) Tæknistarf. Safnið aflar hvers konar nýsitækja og lætur reyna við íslenskar
aðstæður, lánar þau og veitir leiðbeiningar um þau.
d) Útgáfa. Safnið gefur út íslenskt nýsiefni og erlent í íslenskri aðlögun. Það lætur gera kvikmyndir eða er aðili að gerð þeirra, svo og setja íslenskt tal eða
texta við erlendar myndir.
11. gr.
Fræðslumyndasafn ríkisins leitast við að efla íslenska fræðslumyndagerð á
hvern hátt, sem því er unnt, svo og að safna gömlum, íslenskum kvikmyndum og
varðveita þær.
IV. KAFLI
Námsgagnagerð.

12. gr.
Námsgagnagerð framleiðir náms- og kennslugögn miðað við islenskar þarfír og
aðstæður. Um fjármögnun starfseminnar, þ. á m. stofnkostnað og sölu efnis og
tækja, fer eftir ákvæðum þessara laga og laga um skólakostnað.
1 tengslum við Námsgagnagerð skal starfrækt tilraunastofa, þar sem tilraunastarfsemi og rannsóknir á þessu sviði fara fram. Heimilt er Námsgagnastjórn að
veita öðrum aðilum starfsaðstöðu i tilraunastofunni.
V. KAFLI
Skólavöruhús.
13. gr.
Skólavöruhús annast innkaup, innflutning, úthlutun, dreifingu, afgreiðslu og
sölu náms- og kennslugagna fyrir grunnskóla svo og önnur skólastig samkvæmt nánari ákvörðun Námsgagnastjórnar. Ennfremur annast það birgðavörslu fyrir Námsgagnastofnun.
VI. KAFLI
Fjármál.

14. gr.
Kostnaður við rekstur Námsgagnastofnunar greiðist úr ríkissjóði.
Tekjum stofnunarinnar má eingöngu verja í þágu þeirra verkefna, sem lög
þessi mæla fyrir um.
Námsgagnastjórn gerir fyrir ár hvert áætlun um útgáfu námsbóka, sem þörf
er samkvæmt 8. gr., og veitir Alþingi á fjárlögum nauðsynlegt fé til útgáfunnar. Þá
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skal á fjárlögum veita fé til kaupa á kvikmyndum og öðru nýsiefni, svo og til nauðsynlegra tækja, sbr. 10. gr., c-lið.
Alþingi veitir nauðsynlegt stofnfé til að þeirri starfsemi, sem lög þessi gera
ráð fyrir, verði haldið uppi.
VII. KAFLI
Löggilding.

15. gr.
Námsgagnastjórn annast um löggildingu námsbóka á skyldunámsstigi innan
ramma aðalnámsskrár, sem Menntamálaráðuneytið setur. Heimilt er ráðuneytinu að
fela stjórninni einnig löggildingu námsbóka fyrir framhaldsskólastig.
Útgefendum námsbóka er heimilt að leita löggildingar fyrir þær.
Rísi ágreiningur um löggildingu námsbókar má visa honum til nefndar þriggja
sérfróðra aðila, sem menntamálaráðherra skipar, og skal úrskurður hennar vera
endanlegur.
Um ýtarefni, handbækur, kennsluleiðbeiningar, nýsiefni og kennslutæki lætur
Námsgagnastjórn skólum í té umsagnir, eftir því sem tök eru á, og er þetta þáttur
i fræðslustarfsemi stofnunarinnar.
VIII. KAFLI
önnur ákvæði.

16. gr.
Námsgagnastjórn kveður kennara og aðra sérfræðinga sér til aðstoðar við þau
störf, sem fjallað er um í 15. gr., samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. Einnig
er stjórninni heimilt að kalla slíka aðila til ráðuneytis um önnur verkefni stofnunarinnar.
17. gr.
Sem fyrst eftir að lög þessi taka gildi skal starfsemi Námsgagnastofnunar tengjast í sameiginlegu húsnæði. Skal að því stefnt, að húsnæðið verði sem næst Kennaraháskóla íslands.
18. gr.
Menntamálaráðherra setur reglugerðir um framkvæmd laga þessara.
Heimilt er Námsgagnastjórn að gera breytingar á starfsháttum Námsgagnastofn-

unar, er miði að aukinni samhæfingu starfa og bættri þjónustu. Þó skal samþykki
menntamálaráðherra tilskilið, ef um stofnun nýrra deilda er að ræða.
Verði við framkvæmd þessara laga breyting á starfi eða starfsheiti starfsmanns
hjá Ríkisútgáfu námsbóka, Skólavörubúð eða Fræðslumyndasafni rikisins, skal sú
breyting í engu rýra launakjör hans.
19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 51/1956 um Ríkisútgáfu námsbóka, lög nr. 54/1961 um Fræðslumyndasafn ríkisins og 21. gr. laga
nr. 49/1967 um skólakostnað, svo og önnur ákvæði, sem fara í bága við lög þessi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samhljóða frv. var lagt fyrir 94. löggjafarþing, en varð eigi útrætt. Fylgdi því
svofelld greinargerð:
Nefnd sú, sem skipuð var sumarið 1972 til þess að endurskoða lög um Rikisútgáfu námsbóka og Fræðslumyndasafn, lauk störfum í febrúarmánuði 1974. Hún
hefur samið frumvarp þetta, sem lagt er fram óbreytt. Fylgdi þvi svofelld greinargerð:
Alþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþlng).
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„1. Um skipan og störf nefndarinnar.
Hinn 27. júlí 1972 skipaði Magnús Torfi Ólafsson menntamálaráðherra nefnd
til þess að endurskoða lög um Ríkisútgáfu námsbóka (nr. 51/1956) og lög um Fræðslumyndasafn ríkisins (nr. 54/1961). í erindisbréfi nefndarinnar er verkefni hennar
afmarkað nánar sem hér segir: „Við endurskoðunina ber að hafa í huga, hvort ráðlegt þætti að sameina þessar stofnanir eða tryggja sem hagkvæmast samstarf þeirra í
milli og Skólarannsóknadeildar. Ber að stefna að því, að stofnanir þcssar verði sem
færastar um að veita skólum landsins sem fullkomnasta þjónustu og sjá fyrir kennslugögnum í samræmi við gildandi námsskrá og endurskoðun námsefnis á hverjum
tíma.“
í nefndina voru skipaðir þeir Andri Isaksson prófessor, formaður, Benedikt
Gröndal, forstöðumaður Fræðslumyndasafns ríkisins, Guðbjartur Gunnarsson kennari, Ingi Kristinsson skólastjóri, tilnefndur af Fjármálaráðuneytinu, og Jón Emil
Guðjónsson, framkvæmdastjóri Ríkisútgáfu námsbóka. Tveir þessara manna, þeir
Guðbjartur og Jón Emil, gátu ekki starfað i nefndinni. Voru ástæður þær, að Guðbjartur hafði flust búferlum til Kanada, þegar nefndin hóf störf, og gat því engan
þátt tekið í störfum nefndarinnar, en ritaði henni hins vegar greinargerð um ýmsar
grundvallarhugmyndir sínar um málið. Jón Emil var hins vegar í leyfi frá störfum
mestallan þann tíma, sem nefndin vann að erindi sínu, þ. e. síðari hluta árs 1973.
Fyrir því óskaði hann að vera undanþeginn störfum í nefndinni og að Gunnar Guðmundsson, skólastjóri Laugarnesskóla og þáverandi staðgengill hans í Ríkisútgáfunni, tæki sæti í nefndinni í hans stað. Fyrir þessari málaleitan fékkst samþykki, og
starfaði Gunnar því i nefndinni allan starfstímann. Að ósk nefndarformanns tók
Jón Emil hins vegar að sér að kanna starfsemi Utbildningsförlaget í Stokkhólmi og
Forsþksrádet for skoleverket í Osló, er hann var staddur á Norðurlöndum i júnímánuði 1973, og ritaði hann rækilega skýrslu um þá könnun. — Af áðurgreindum
ástæðum er ljóst, að þeir nefndarmenn sem sömdu frumvarpið voru Andri Isaksson,
Benedikt Gröndal, Gunnar Guðmundsson og Ingi Kristinsson. Auk þess starfaði með
nefndinni Guðný Helgadóttir, fulltrúi i Skólarannsóknadeild Menntamálaráðunevtisins, og annaðist hún fundarritun o. fl.
Hinn 12. október 1973 skrifaði nefndin 18 samtökum og stofnunum og gaf þeini
kost á að senda „umsögn eða tillögur um hlutverk, skipulag og störf tengdrar eða
sameinaðrar ríkisstofnunar“ á sviði námsefnis og kennslutækja.
Voru þetta eftirtaldir aðilar:
x Samband íslenskra barnakennara
x Landssamband framhaldsskólakennara
x Félag háskólamenntaðra kennara
Félag skólastjóra gagnfræðastigsins
X Skólastjórafélag Islands
Skólastjórafélag Reykjavíkur
Félag islenskra sérkennara
X Tónmenntarkennarafélag Islands
Félag islenskra myndlistarkennara
X ’Félag íslenskra smíðakennara
Handavinnukennarafélag Islands
X íþróttakennarafélag fslands
Kennarafélagið Hússtjórn
X Bókavarðafélag íslands
X Kennaraháskóli íslands
X Háskóli íslands
X N ámsbókanefnd
X Stjórn Fræðslumvndasafns rikisins.
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Alls sendu 14 aðilar skrifleg svör við bréfi nefndarinnar (sjá krossa framan við
nöfn þeirra), þar af þrjú kennarafélög saineiginlega. Tóku allir þessir umsagnaraðilar undir nauðsyn aukins samstarfs og samráðs milli Ríklsútgáfu námsbóka og
Fræðslumyndasafns ríkisins, og meiri hluti þeirra, sem tóku efnislega afstöðu til
málsins, lögðu til, að stofnanirnar yrðu sameinaðar í eina deildaskipta stofnun. —
Hinn 11. janúar 1974 hélt nefndin síðan ráðstefnu með sömu umsagnaraðilum og
nokkrum embættismönnum á sviði menntamála, þ. á m. ráðuneytisstjóra Menntamálaráðuneytisins, bókafulltrúa ríkisins og framkvæmdastjórum Ríkisútgáfu námsbóka og Skólavörubúðar. Sóttu ráðstefnuna 28 gestir auk nefndarmanna og fundarritara nefndarinnar, og höfðu þar með fulltrúar nálega allra umsagnaraðila haft
samband við nefndina. Á ráðstefnunni var uppkast að lagafrumvarpi, sem nefndin hafði samið, notað sem umræðugrundvöllur. Hjá öllum þeim gestum nefndarinnar,
sem tóku til máls, kom fram mikill áhugi á efldu og samræmdu starfi að námsefnisog kennslutækjamálum af hálfu rikisins, og vildu flestir ræðumenn stíga skrefið til
fulls að sameiningu í eina stofnun með deildaskiptingu. Á næsta nefndarfundi eftir
ráðstefnuna, hinn 14. janúar 1974, voru gerðar allmargar breytingar á frumvarpstextanum í samræmi við fram komin sjónarmið og ábendingar, og gekk nefndin þar
með endanlega frá lagatexta frumvarpsins fyrir sitt leyti.
Af ýmsum ástæðum dróst það í nærfellt ár, að nefndin gæti hafið störf. Var
meginorsökin sú, að á sama tíma voru miklar annir í Menntamálaráðuneytinu vegna
undirbúnings að öðrum lagafrumvörpum, einkum frumvarpi til laga um grunnskóla. Fyrsti fundur nefndarinnar var haldinn hinn 23. júlí 1973 og hinn síðasti 4.
febrúar 1974. Alls hélt nefndin 13 fundi, auk ráðstefnunnar með áðurgreindum umsagnaraðilum.
Nefndarmenn eru sammála um öll atriði frumvarpsins.
2. Um helstu breytingar frá núgildandi lögum, sem frumvarpið felur í sér.
Frumvarpi þessu, ef að lögum verður, er ætlað að leysa af hólmi lög nr. 51/1956
um Ríkisútgáfu námsbóka og lög nr. 54/1961 um Fræðslumyndasafn ríkisins, svo
og 21. gr. laga nr. 49/1967 um skólakostnað. Helstu viðaukar og breytingar frá gildandi lögum, sem í frumvarpinu felast, eru sem hér greinir:
1) Ríkisstofnanir, sem starfa að útgáfu, miðlun og framleiðslu námsefnis og
kennslugagna eru sameinaðir i Námsgagnastofnun, er lúti daglegri stjórn eins
forstjóra, námsgagnastjóra. Undir Námsgagnastofnun heyri Ríkisútgáfa námsbóka og Fræðslumyndasafn ríkisins, svo og Skólavöruhús og Námsgagnagerð,
sem sett eru sérstök ákvæði um í frumvarpinu. Umræddar deildir skulu þó halda
sjálfstæðum heitum og koma fram út á við undir þeim samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar stofnunarinnar. Jafnframt er stjórninni heimilað að gera breytingar
á starfsháttum, er miði að aukinni samhæfingu starfa og bættri þjónustu.
2) í stað Námsbókanefndar og stjórnar Fræðslumyndasafns ríkisins kemur ein og
óskipt Námsgagnastjórn, skipuð sjö mönnum, að meirihluta kennurum, og skal
hún hafa með höndum yfirstjórn á starfsemi og fjárreiðum Námsgagnastofnunar.
3) Ákvæði eru um, að Námsgagnastofnun skuli hafa nána samvinnu við þá aðila,
sem vinna að endurskoðun námsefnis og nýjungum í kennslustarfi á vegum
Menntamálaráðuneytisins, svo og við fræðsluskrifstofur sveitarfélaga og stofnanir, er veita kennaramenntun.
4) Fræðslu- og upplýsingastarfsemi um náms- og kennslugögn og notkun þeirra
verður mjög efld á öllum sviðum, og er lögð sérstök áhersla á þetta í sambandi
við störf Fræðslumyndasafns að hagkvæmri notkun nýsitækni (hljóð- og myndritaðra námsgagna).
5) Ákvæði er um, að Námsgagnastofnun skuli stuðla að vexti og greiða fyrir stofnun skólabókasafna.
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6) Stofnuð verður Námsgagnagerð, sem verður sérstök deild í Námsgagnastofnun
og framleiðir náms- og kennslugögn iniðað við íslenskar þarfir og aðstæður.
1 tengslum við Námsgagnagerð verður starfrækt tilraunastofa.
7) Sett eru lagaákvæði um Skólavöruhús, er taki við hlutverki Skólavörubúðar
Ríkisútgáfu námsbóka og fleiri skyldum störfum sem sérstök deild i Námsgagnastofnun.
8) Lögfest er, að auk eiginlegra námsbóka skuli Ríkisútgáfan gefa út handbækur
og kennsluleiðbeiningar handa kennuruin, svo og ýtarbækur, þ. e. viðbótarbækur,
fyrir nemendur.
9) Ákvæði er um löggildingu námsbóka og hlutverk Námsgagnastjórnar í því sambandi, svo og hversu fara skuli með ágreining i slíkum málum.
10) Ákvæði um fjármögnun allra deilda Námsgagnastofnunar eru einfölduð og samræmd. Er miðað við, að allt ríkisfé til stofn- og rekstrarkostnaðar verði í formi
venjulegra fjárveitinga í fjárlögum miðað við þarfir og starfsáætlanir, en sérskattar til fjármögnunar niður lagðir. Aðrar tekjur stofnunarinnar verði eðlilegar sölu- og leigutekjur af efni og tækjum. Tekjum stofnunarinnar verði eingöngu varið í þágu þeirra verkefna, sem lögin mæla fyrir um.
11) Til þess að flýta fyrir samræmdu starfi og sameiningu deilda Námsgagnastofnunar er gert ráð fyrir því, að sem fyrst eftir að lögin taka gildi tengist öll starfsemi stofnunarinnar í sameiginlegu húsnæði, og verði það sem næst Kennaraháskóla íslands.
3.

Um þróun náms- og kennslutækni á íslandi.

Nútíma skóli er ekki aðeins kennarar, nemendur og húsnæði, heldur kemur til
fjölbreytilegur kostur náms- og kennslugagna. í eina tíð voru tafla, krit og nokkrar
bækur að heita má öll þau gögn, sem til voru við kennslu, en á síðari áratugum
hefur orðið á þessu mikil breyting. Prentun hefur fleygt fram, hlutir úr nýjum efnum komið til sögunnar og Ijósmynda- og rafeindatækni haldið innreið í skólana í
mjög auknum mæli.
Mikil fólksfjölgun og vaxandi sókn í fjölbreytt framhaldsnám hafa valdið þvi,
að íslendingum hefur verið ærið verkefni að reisa skólahús með hefðbundnum búnaði til að hafa við. Hitt hefur mætt afgangi að fylgjast með þeim nýjungum í námsog kennslutækni, sem nú þykja sjálfsagðar í skólum grannlanda. Ennfremur hefur
reynst dýrt og erfitt að framleiða íslenskt kennsluefni með hinni nýju tækni fyrir
svo lítinn markað, sem hér er.
Tæplega fjórir áratugir eru liðnir, síðan fyrst var sett hér á landi löggjöf á þessu
sviði, og var þá eðlilega byrjað smátt. Ríkisútgáfa námsbóka hóf starf sitt undir
verndarvæng Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg og Menningarsjóðs, en vísir að
Fræðslumyndasafni ríkisins varð til innan Fræðslumálaskrifstofunnar. Ríkisútgáfan
hefur orðið allmikil stofnun, og út úr henni hefur vaxið Skólavörubúðin, myndarlegt fyrirtæki með mikilsvert hlutverk. Fræðslumyndasafnið hefur einnig aukist, en
samt er þvf þröngur stakkur sniðinn. I frumvarpinu er lagt til að sameina þessar
stofnanir og bæta við Námsgagnagerð, sem mun fylla skarð í þessum efnum hér á
landi.
Það er tilgangur frumvarpsins að koma náms- og kennslugagnamálum í fastari
og betri skipan en verið hefur og skapa þær aðstæður, að islenskir skólar verði í
framtíðinni sem best búnir í þessum efnum, og geti ávallt fylgst með þróun tækninnar og tileinkað sér það úr henni, sem á við íslenskar aðstæður.
Verður nú gerð grein fyrir þeim þremur stofnunum, er sameina á, svo og þeim
óplægða akri, þar sem fjórða þætti Námsgagnastofnunar er ætlað að gróa, ef allt
fer að vonum.
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Ríkisútgáfa námsbóka og Skólavörubúðin.

Lög um Ríkisútgáfu námsbóka voru fyrst sett árið 1936. Þau urðu til vegna
brýnnar þarfar. Nemendur barnaskólanna skorti námsbækur tilfinnanlega. Það mun
til að mynda hafa átt sér stað, að börn fengju ekki sökum fátæktar þær bækur, sem
þau áttu að Iæra.
Samkvæmt lögunum frá 1936 var fastbundið, að prentsmiðjustjóri Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg skyldi veita RSkisútgáfu námsbóka forstöðu, og var námsbókaútgáfan rekin í beinum tengslum við prentsmiðjuna fyrstu 20 árin.
Stjórn Rikisútgáfunnar var lögmn samkvæmt falin nefnd, Námsbókanefnd, og
hefur svo verið æ síðan. Var fyrsta Námsbókanefndin skipuð 1. apríl 1937. Áttu i
henni sæli þeir Vilmundur Jónsson, formaður, en hann hafði einnig verið aðalhvatmaður að setningu laganna, Jónas Jónsson og Guðjón Guðjónsson.
Rikisútgáfan stuðlaði frá upphafi að nauðsynlegri samræmingu í gerð námsbóka. Hins vegar var fjárhagur útgáfunnar svo þröngur framan af, að gæta varð
ítrasta sparnaðar, og voru bækurnar hvorki stórar né veglegar ásýndum. Þó urðu
þáttaskil i námi islenskra barna við tilkomu þeirra.
Árið 1956 voru sett lög þau, sem nú gilda um Rikisútgáfu námsbóka. Er þar
kveðið á um, að nemendur við skyldunám í barna- og unglingaskólum skuli fá námsbækur ókeypis, en áður var þetta takmarkað við nemendur barnaskóla. Með tilkomu þessara laga var ráðinn sérstakur framkvæmdastjóri að útgáfunni, og hefur
hann veitt henni forstöðu siðan. Þá fór fjárhagur útgáfunnar nokkuð að rýmkast
eftir lagasetningu þessa, og urðu námsbækurnar því smám saman fleiri, stærri og
vandaðri að allri ytri gerð.
Fámennar þjóðir verða oft að búa við einhæfni eða fábreytni á ýmsum sviðum, stundum til nokkurra óþæginda. Hafa skólamenn landsins löngum fundið til
þessa, að þvi er námsbækur varðar. Á undanförnum áruiri hefur Ríkisútgáfan reynt
að hafa á boðstólum tvær bækur eða bókaflokka í hverri grein, einkum með því að
gamlar bækur standi skólum til boða jafnframt nýjum bókum i sömu grein. í þessu
lagafrumvarpi er stefnt ákveðnara að þessu sama marki — að gefa jafnan út
tvenns konar námsbækur hið fæsta i hverri grein, svo að skólastjórar og kennarar
geti valið þær bækur, sem þeir telja best henta.
Á siðustu árum hefur tekist náin samvinna milli Ríkisútgáfu námsbóka og
Skólarannsóknadeildar Menntamálaráðuneytisins, sem hefur síðan 1968 unnið á kerfisbundinn hátt að endurskoðun námsefnis í flestum námsgreinum barna- og gagnfræðaskóla og skipað nefndir til þeirra starfa. Virðist það vera heppilegt fyrirkoinulag, að samstæður hópur manna semji hverja námsbók, en áður var slikt verk venjulega falið einum manni. — I þessu frumvarpi er tekin sú stefna að treysta enn betur
bönd slíkrar samvinnu milli Ríkisútgáfunnar og Skólarannsóknadeildar Menntamálaráðuneytisins.
Samkvæmt Iögunum frá 1936 og 1956 var það almenn regla, að námsbækur Rikisútgáfunnar skyldu afhentar nemendum ókeypis til eignar, eitt eintak af hverri
bók, sem nota skyldi til námsins. Á undanförnum árum hefur útgáfan gert tilraun
með breytt fyrirkomulag, þ. e. að úthluta skólum nægilegum fjölda bóka, en síðan
lána skólarnir nemendum bækurnar. Það mun vera almenn skoðun skólamanna, að
slíkt fyrirkomulag hafi mikla kosti, og til að mynda gefur það skólunum tækifæri til
að leggja sérstaka áberslu á vandaða meðferð bókanna og veita þannig uppeldislegt
og siðferðislegt aðhald. Þá er gífurlegur sparnaður að slíku kerfi, og sést það skýrlega á því, að árlegt endurnýjunarhlutfall umræddra bóka er aðeins um þriðjungur.
Hefur verið reiknað út, að skólaúthlutun námsbóka hafi sparað Ríkisútgáfunni allt að
20 millj. kr. á árinu 1973. Verði fruinvarp þetta að lögum, má ætla, að slíkt fyrirkomulag á úthlutun námsbóka verði mjög eflt á næstu árum.
Til marks um starfsumfang Rikisútgáfu námsbóka skal þess getið, að árið 1972
voru gefnir út 88 bókatitlar, þar af 45 frumútgáfur og 43 endurútgáfur. Útgefinn
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eintakafjöldi nam 623 þús. bókum. Það eru um 40 þús. nemendur, sem nota bækur
Ríkisútgáfunnar á ári hverju.
Fyrir rúmura hálfum öðrum áratug hóf Ríkisútgáfa námsbóka útvegun ýmiss
konar námsgagna og ýtarbóka eða aukabóka handa nemendum í skyldunámi. Jókst
sú starfsemi smám saman. því að þörf kallaði að. Varð þetta upphaf Skólavörubúðarinnar, sem nú er orðin allmikil stofnun.
Skólavörubúðin útvegar og selur skólum margs konar náms- og kennslugögn,
sem sum hver er einkar örðugt að fá annars staðar. Sem dæmi um slíkt má nefna
samstæðu mjög margra tækja og hluta, sem notuð eru við kennslu í eðlisfræði. Er
vinna við innkaup og afgreiðslu svo margra (yfir 200) litilla hluta svo mikil og dýr
í hlutfalli við verðgildi hlutarins, að óvist er, að einkaverslanir gætu sinnt slíkri
þjónustu. Þá sinni Skólavörubúðin einnig mikilvægu birgðavörsluhlutverki fyrir
Rikisútgáfuna, umfangsmikilli dreifingu á námsbókum o. fl.
Með þessu frumvarpi eru sett sérstök lagaákvæði um Skólavöruhús, sem taka
mun við hlutverki Skólavörubúðarinnar nokkuð auknu og efldu.
Námsbókanefnd hefur yfirumsjón með allri starfsemi Ríkisiitgáfu námsbóka og
Skólavörubúðarinnar. Samkvæmt lögunum frá 1956 eiga sæti í nefndinni tveir fulltrúar fyrir Samband íslenskra barnakennara, einn fyrir Landssamband framhaldsskólakennara, fræðslumálastjóri og formaður skipaður af menntamálaráðherra án
tilnefningar.
Starfslið Rikisútgáfu og Skólavörubúðar var í júlí 1973 alls 23 menn, þar af 9
manns hjá útgáfunni, en 14 hjá búðinni. Starfsmenn eru hins vegar ekki jafnmargir
á öllum árstímum. Mesti annatími er tímabilið ágúst—nóvember, og er þá oftast
fleira fólk við störf en að ofan greinir.
B. Fræðslumyndasafn ríkisins.
Fyrstu lög um kennslukvikmyndir voru sett hér á landi árið 1937. Með lögum
nr. 1/1944 var kennslumyndasafninu ákveðinn hluti skemmtanaskatts, en sú skipan
var afnumin með lögum nr. 57/1957 og útgjöld safnsins tekin i fjárlög.
Kennslumyndasafnið var allt fram til 1961 hluti af Fræðslumálaskrifstofunni,
bjó löngum við þröngan kost og hafði 1—2 starfsmenn.
Árið 1961 setti Alþingi lög um Fræðslumyndasafn rikisins, gerði það að sjálfstæðri stofnun, jók verkefni þess og setti því sérstaka stjórn. Eru lögin frá 27. mars
1961. en reglugerð samkvæmt þeim var gefin út 5. janúar 1963.
f stjórn safnsins eru einn fulltrúi fyrir Samband islenskra barnakennara, einn
fyrir Landssamband framhaldsskólakennara, einn tilnefndur af Útvarpsráði, einn
af Menntamálaráði og loks formaður skipaður án tilnefningar. Aðild Ríkisútvarpsins
og Menntamálaráðs helgaðist af hugmyndum, sem í lögum eru, um samstarf safnsins við þessar stofnanir viðvíkjandi útgáfu á hljómplötum og gerð kvikmynda.
Starfslið safnsins var þrír menn allar götur fram til 1970, er hinn fjórði bætist við.
Fræðslumyndasafnið er fyrst og fremst litlánasafn fræðslukvikmynda, sem hefur þó samkvæmt ákvæðum laganna frá 1961 þróast hægt i þá átt að verða miðstöð
fyrir nýsitækni í skólakerfinu. Safninu ber einnig að stvðja íslenska fræðslumvndagerð. Höfuðþætti starfseminnar má flokka sem hér segir:
(i) Kvikmyndasafn, um 1900 eintök 16 mm kvikmynda. Útlán mynda og nokkurra
sýningarvéla.
(ii) Upplýsingamiðstöð um nýsitækni, sérstaklega um fáanlegt sýningarefni. Fylgst
er með nýjungum og þær kynntar. Efni er pantað fyrir skóla samkvæmt óskum.
(iii) Útgáfa og sala á íslenskum skyggnum og segulböndum. Framleiðsluaðstaða er
þó engin.
(iv) Stuðningur við kvikmyndagerð og ýinis önnur verkefni, þar á meðal kaup og
geymsla gamalla, islenskra kvikmynda, eftir þvi sem mjög takmörkuð efni hafa
leyft.
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Lögin gera ráð fyrir ýmsum fleiri verkefnum, sem ekki hefur verið unnt að
sinna sökum skorts á fjármagni og aðstöðu. Þar má telja íslenska útgáfu erlendra
kvikmynda, sem hefur verið allt of lítil; að safnið eignaðist tæki til kvikmyndagerðar, vinnustofu og aðra aðstöðu; að hafa samstarf við aðra aðila um kvikmyndagerð; að safna nægilega miklu af gömlum, islenskum kvikmvndum, skrá þær og
varðveita í viðunandi geymslum.
Með lögunum um skólakostnað frá 1967 var Fræðslumvndasafninu ætlaður nýr,
fastur tekjustofn, ákveðið gjald á hvern nemanda, greitt að % af ríkissjóði, en %
af sveitarsjóðum. Gjaldið var ákveðið kr. 20.- eða rétt yfir 1 millj. kr. í heild. f framkvæmd hefur Menntamálaráðuneytið þó ekki talið svara kostnaði að innheimta
svo mörg og lág gjöld af sveitarfélögum, og hefur fjórðungur þeirra einnig verið
greiddur af ríkissjóði siðustu ár. í revnd hefur þvi ríkissjóður staðið undir kostnaði við rekstur safnsins.
Útlán kvikmynda hafa ávailt verið og eru veigamesti þáttur starfsemi Fræðslumyndasafnsins. Safnið leitast við að kaupa allar fræðslumyndir, sem gefnar eru út
á fslandi, og kaupir þá oft 2—5 eintök af hverri. Af erlendum myndum er sjaidan
unnt að kaupa nema eitt eintak, og dregur það úr notagildi safnsins við kennslu.
Útlán safnsins stóðu að mestu í stað 1966—69, er sjónvarp breiddist um landið, en
hafa siðan aukist að nýju. Hefur orðið sú breyting, að minna er um fjöldasýningar
til skemmtunar i skólunum, en meira um, að einstakir bekkir sjái kvikmyndir, og
bendir þetta til þess, að þær séu meira notaðar við sjálfa kennsluna en áður. Á
árinu 1972 voru íslenskar myndir lánaðar 884 sinnum, og var tala áhorfenda þeirra
yfir 91 000. Erlendar myndir voru lánaðar 4 138 sinnum og áhorfendafjöldi þeirra
yfir 434 000. Lántakendur voru 142 skólar á skyldunámsstigi, 32 framhalds- og sérskólar, 39 stofnanir ýmiss konar, 109 félög, 41 einstaklingur og 2 skip.
Fræðslumyndasafnið hefur aldrei haft fjármagn til að veita íslenskri kvikmyndagerð verulegan stuðning og hefur aldrei getað eignast aðstöðu til kvikmvndagerðar,
svo sem lögin gera ráð fyrir. Þó hefur verið reynt að aðstoða þá aðila, sem gert
hafa íslenskar fræðslumyndir, með því að veita þeim tollfrjálsa filmu (sbr. heimild
í tollskrá), kaupa af þeim eintök og veita þeim margvíslega aðra fyrirgreiðslu, t. d.
i sambandi við erlendar sýningar.
Samkvæmt þessu frumvarpi verður Fræðslumyndasafnið alger skólastofnun. Þó
er gert ráð fyrir því, að aðstoð þess við íslenska fræðslumyndagerð verði haldið
áfram svipað og verið hefur. Verður þó að telja það eftir sem áður óleyst vandamál, hver aðstoð íslenska ríkisins við kvikmyndagerð sem listgrein á að verða,
og er óhjákvæmilegt að athuga það mál sérstaklega til að finna á því lausn.
C. Námsgagnagerð.

Námsgagnagerð er ætlað að framleiða hvers kyns náms- og kennslugögn, en
fyrst og fremst þau, sem eru séríslensk að efni, máli eða annarri gerð. Hún mun
því ekki framleiða borð og stóla, töflur og krít eða aðra þá hluti, sem skólar allra
landa geta notað jafnt, og verða þvi framleiddir i miklu magni, þar sem hagkvæmast reynist. Hins vegar mun hún framleiða þau gögn, sem eru staðbundin íslandi
eða koma ekki að notum, nema íslensk tunga komi til í töluðu eða prentuðu máli,
svo og ýmsa hluti og tæki, t. d. i sambandi við kennslu i raungreinum, sem hentugt
þykir að framleiða á vegum Námsgagnastofnunar. Á sliku náms- og kennsluefni
hefur verið mikill skortur.
Rétt er að taka þegar fram, að Námsgagnagerð er ekki ætlað að hefja prentun
kennslubóka eða annars efnis né annast band bóka. Prentsmiðjukostur er góður i
landinu, bæði á vegum rikisins og annarra aðila. Ljósritun og fjölritun í minna mæli
koma þó til greina, þar eð oft þarf stuttar skýringar með öðrum námsgögnum, t. d.
skyggnum, myndræmum o. fl.
Meginverkefni Námsgagnagerðar er að framleiða nýsiefni, þ. e. hljóð- eða myndritað efni, en á þvi sviði er aðstaða i landinu lítil sem engin fyrir. Að nokkru leyti
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verður um að ræða efni, sem gefið verður út fyrir alla skóla, en einnig verður að
vinna ýmis verk fyrir einstaka skóla eftir ósk þeirra. Verða nú nefnd nokkur dæmi.
Litskyggnur eru mikið notaðar í skólum, enda létt, þægileg og góð kennslutæki.
Fræðslumyndasafn ríkisins hefur gefið út nokkra flokka af íslenskum skyggnum,
aðallega um sýslur landsins. Þessi útgáfa hefur takmarkast mjög af því, að einungis eitt fyrirtæki í landinu getur framleitt skyggnur, og það hefur verið ofhlaðið
verkefnum. Hefur verið reynt að leita til annarra landa, en það er ýmsum erfiðleikum háð. Kennarar og nemendur um allt land taka nú sjálfir myndir, sem æskilegt
væri að geta unnið fyrir skólana. Þá væri gott að eiga safn frummynda, sem skólar
gætu pantað eftir stakar myndir án þess að kaupa heila myndaflokka. Myndræmur
hafa ekki verið framleiddar hér á landi, en allmikið flutt inn af þeim.
Myndvarpar hafa breiðst ört út í skólakerfinu síðari ár, og mun slíkt tæki innan fárra ára verða í svo til hverri almennri kennslustofu. Þá má nota á margvíslegan hátt, og er æskilegt, að kennarar og nemendur geri sjálfir glærur til sýningar
í þeim. En einnig þarf að framleiða á vandaðan hátt efni, sem allir skólar þurfa að
hafa, en til þess er nú engin aðstaða i landinu.
Segulbandstæki hafa einnig breiðst ört út í skólum, sérstaklega eftir að hin
léttu hvlkistæki komu til sögunnar. Eru þau mikið notuð við tungumálakennslu, en
geta komið að margvíslegum notum í öðrum greinum. Einnig er hægt að samstilla
t. d. litskyggnur og tal á segulbandsspólu. Nokkuð hefur verið framleitt af spólum
hér á landi, en tæki til fjöldaframleiðslu á þeim hafa ekki verið til. Einnig kæmi
til greina, að Námsgagnagerð hefði litinn lestrarsal til að gera frumhljóðritanir,
og mun þar opnast nýr heimur fyrir kennara og nemendur.
Af öðrum verkefnum má nefna 8 mm hylkiskvikmyndir, ljósmyndun og vinnu
fyrir skóla á því sviði, upplimingu myndspjalda og margt fleira. Er þá ekki minnst
á hugsanleg verkefni í sambandi við myndsegulband, sjónvarpshylki, „stereo“-hljóðritun og ýmislegt fleira, sem nú þegar breiðist út í skólakerfum grannlanda, en verður enn um sinn að heyra til framtíðardraumum hér á landi.
Enda þótt íslenskir skólar séu langt á eftir skólum nágrannalanda í notkun á
nýjustu kennslutækni, t. d. myndsegulböndum, innanhússjónvarpi og tungumálastofum, eiga þeir allmikið af hinum eldri og ódýrari tækjum. Fræðslumyndasafn hefur
þrisvar sinnum gert könnun á tækjaeign skólanna, hina síðustu í árslok 1972. Rúmlega helmingur skóla á sviði skvldunámsins svaraði fyrirspurnum, og revndist tækjaeignin vera sem hér segir:
Engin tæki áttu ...............................................................
Skuggamyndavélar áttu....................................................
Segulbandstæki áttu ........................................................
16 mm kvikmyndavélar áttu ..........................................
Myndvarpa áttu ...............................................................
Myndsýna áttu...................................................................
Sjónvarpstæki áttu ........................................................
8 mm kvikmyndavélar áttu .............................................

5.4%
88.3%
81.1%
78.4%
67.6%
30.6%
26.1%
4.5%

Á síðustu árum hefur aukning orðið langmest, að því er varðar segulbandstæki
og myndvarpa. Sjónvarpstæki eru fyrst og fremst í heimavistarskólum og eru ekki
notuð til beinnar kennslu.
Þessar töflur gefa til kynna, að nokkuð skorti á að þessi algengustu kennslutæki séu til í öllum skólum. Engu að siður er þetta allmikill tækjakostur, og er áætlað, að endurnýjunarverð hans alls sé um 55 millj. kr. miðað við verðlag 1973. Er þvi
nauðsynlegt að sjá fyrir góðu, islensku efni til notkunar í tækjunum, og þarf það
efni að sjálfsögðu að falla að íslenskum námsskrám. Verður eitt af hlutverkum
Námsgagnastofnunar að afla skólunum sliks efnis, en til þess er Námsgagnagerð
nauðsynlegur þáttur.
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4. Athugasemdir um einstakar greinar.
Um 1. gr.
Hér er kveðið á um samfélagslegt meginhlutverk Námsgagnastofnunar — að
vinna að því, að íslenskir skólar hafi jafnan sem best og fullkomnust náms- og
kennslugögn, nánar tiltekið prentað mál, hljóð- og myndritað efni, tæki, hluti o. s. frv.
Orðið skólar er hér hugsað i viðtækri merkingu og átt við hvers kyns fræðslustofnanir.
Þeir þjónustuaðilar, sem teljast til stofnunarinnar, verði Ríkisútgáfa námsbóka,
Fræðslumyndasafn ríkisins, Námsgagnagerð og Skólavöruhús, sbr. 5. gr. frumvarpsins og athugasemdir við hana. Auk þess hafi stofnunin með höndum önnur verkefni,
sem tilgreind eru í frumvarpinu, og er þar einkum átt við fræðslustarf, tilrauna- og
nýjungastarf, svo og löggildingu námsbóka, sem stjórn stofnunarinnar er falið að
annast samkvæmt 15. grein.
Greinin kveður á um, að Námsgagnastofnun skuli heyra undir Menntamálaráðuneytið. Samkvæmt því er stofnunin rikisfyrirtæki, sbr. einnig 14. grein. Ljóst er,
að stofnun, sem ætlað er að tryggja islenskum skólum sem best og fullkomnust
náms- og kennslugögn, hlýtur að verða á vegum ríkisins, eigi hún að veita öllu
landinu og öllum skólum almenna þjónustu á starfssviði sinu. Er hér raunar um
að ræða eðlilegt framhald þeirrar stefnu til aðstöðujöfnunar á þessu sviði, sem
löggjafarvaldið hefur markað frá og með árinu 1936, er fyrst voru sett lög um Ríkisútgáfu námsbóka.
Þess skal getið, að í frumvarpi þessu eru hugtökin námsgögn og kennslugögn
notuð i viðtækri merkingu yfir hvers kyns efni til að vinna með, þar með talið prentað
og fjölritað mál og hljóð- og myndritað efni, svo og um hluti og tæki, sem notuð
eru við nám og kennslu. Námsgögn höfða til þess, sem nemandinn vinnur einkum
með, en kennslugögn til þess, sem sérstaklega snýr að kennaranum.
Um 2. gr.
Verkefni Námsgagnastofnunar eru hér tilgreind í aðalatriðum — að annast
framleiðslu, útgáfu og miðlun námsefnis og kennslutækja, fylgjast með nýjungum
á því sviði og halda uppi fræðslu og upplýsingastarfsemi þar að lútandi.
Þá er í greininni ákvæði, sem leggur stofnuninni bær skyldur á herðar að hafa
náið samstarf við þrjá aðila: 1) þá, sem vinna að endurskoðun námsefnis og nýjungum i kennslustarfi á vegum Menntamálaráðuneytisins (hér er um að ræða skólarannsóknadeild ráðuneytisins), 2) fræðsluskrifstofur sveitarfélaga, og 3) stofnanir, sem
veita kennaramenntun.
Vissulega gefur það auga leið, að Námsgagnastofnun þarf að hafa samvinnu og
samráð við marga aðila aðra en þá, sem hér eru nefndir. Hins vegar er jafnframt
ljóst, að starf Námsgagnastofnunar er mjög háð nánu samstarfi við hina tilgreindu
aðila, eigi átak hins opinbera á þessu sviði að geta orðið verulega gagnlegt og skilvirkt.
Á vegum Menntamálaráðuneytisins hefur á undanförnum árum verið unnið mjög
mikið starf að endurskoðun námsefnis og námsskrár í barna- og gagnfræðaskólum.
Er talsvert nýtt námsefni nú þegar komið út í kjölfar þessarar endurskoðunar, og
hefur náðst náið samstarf milli Skólarannsóknadeildar ráðuneytisins og Ríkisútgáfu námsbóka um þá útgáfustarfsemi. Einnig hefur farið vaxandi samstarf deildarinnar og Fræðslumyndasafns ríkisins í þessu efni. Mjög náin samvinna milli
Menntamálaráðuneytisins og Námsgagnastofnunar á þessu sviði er ófrávikjanleg
nauðsyn, og koma þar til m. a. samstilltar ákvarðanir um meiri háttar verkefni,
skýr verkaskipting og gott heildarskipulag allrar starfseminnar.
Fræðsluskrifstofur sveitarfélaga eru mjög mikilvægir aðilar sem tengiliðir milli

Námsgagnastofnunar og skóla um land allt. Einkum er þetta hlutverk fræðsluskrifstofanna mikilvægt á sviði nýjungastarfs í náms- og kennslutækni, þar sem fræðsluAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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skrifstofurnar þyrftu að verða miðlunar- og hvataaðili. Einnig kemur hér til ýmis
hugsanleg aðstoð fræðsluskrifstofanna við litvegun og dreifingu gagna. Verði frumvarp til laga um grunnskóla að lögum. munu senn verða stofnaðar fræðsluskrifstofur
í öllum kjördæmum, og verður umrætt svið meðal mikilvægustu þátta þess kennslufræðilega starfs, sem skrifstofunum er ætlað að annast. Þá skal þess og getið, að
Fræðsluskrifstofa Reykjavíkur hefur nú þegar stofnað sérstaka kennslufræðideild,
er m. a. vinnur að margháttuðum verkefnum á sviði námsefnis og kennslutækni, sem
eðlilegt er, að fræðsluskrifstofur og Námsgagnastofnun vinni að í sem bestu samstarfi.
Náin samvinna Námsgagnastofnunar við kennaraskóla landsins er svo augljós
nauðsyn, að rökstuðningur er óþarfur. Grundvallarnám kennaraefna í náms- og
kennslutækni fer fram í menntastofnunum kennara sem þáttur í undirstöðuþjálfun
fyrir kennarastarfið. í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir, að Kennaraháskóli íslands
verði eins konar samnefnari kennaraskólanna varðandi skipulegt samstarf við
Námsgagnastofnun, sbr. 17. grein og athugasemdir við hana.
Um 3. gr.
í þessari grein er lagt til, að sjö manna Námsgagnastjórn verði skipuð til að
hafa yfirumsjón með störfum Námsgagnastofnunar. Er hér raunar um að ræða
nokkra fækkun frá því, sem nú er, því að samkvæmt núgildandi lögum eiga samtals
10 manns sæti i Námsbókanefnd og stjórn Fræðslumyndasafnsins.
Gert er ráð fyrir, að fulltrúar samtaka kennara á skvldunámsstigi verði fjórir
í Námsgagnastjórn. tveir fyrir Sambapd islenskra barnakennara og tveir fyrir unglingastig skyldunámsskóla, annar fyrir Landssamband framhaldsskólakennara og
hinn fyrir Félag háskólamenntaðra kennara. Þá verði einn fulltrúi fyrir Kennaraháskóla Islands og annar fyrir Menntamálaráðuneytið, og vísast um rökstuðning fyrir
þvi til athugasemda við síðari málsgrein 2. greinar. Loks verði í stjórninni einn
fulltrúi skipaður af menntamálaráðherra án tilnefningar. Það er hér nýmæli, að
ekki er gert ráð fyrir, að ráðherra sé bundinn við að skipa þennan síðastnefnda
fulltrúa formann nefndarinnar, heldur skipi hann formann og varaformann úr hópi
áðurgreindra sjö stjórnarmanna.
Viðvíkjandi skipunartima Námsgagnastjórnar þótti hæfilegt að stytta hann úr
fjórum árum, eins og núgildandi lög um Ríkisútgáfu náir.sbóka og Fræðslumyndasafn rikisins mæla fyrir um, i þrjú ár.
Um 4. gr.

Hér er tilgreint hlutverk Námsgagnastjórnar. Er það að mestu í samræmi við
tiðkanlegar venjur, en vert er þó að taka eftirfarandi sérstaklega fram:
a) Viðvikjandi einstökum verkefnum, er aðeins gert ráð fyrir, að stjórnin taki
ákvörðun um meiri háttar framkvæmdir og megindrætti í verkefnum deilda.
Rétt er, að slik stjórn beri einungis ábvrgð á meginatriðum, sem fela í sér
stefnumörkun, en starfsmenn stofnunarinnar stjórni sjálfir framkvæmdum að
öðru leyti.
b) Menntamálaráðherra ræður námsgagnastjóra, þ. e. forstjóra stofnunarinnar, og
forstöðumenn hinna fjögurra deilda hennar, að fengnum tillögum stjórnarinnar.
Allt annað starfslið ræður Námsgagnastjórn að fengnum tillögum námsgagnastjóra.
c) Stjórnin löggildir námsbækur, sbr. 15. grein frumvarpsins og athugasemdir við
hana.
Segja má, að greinin miði öll að því að ætla Námsgagnastjórn virkt og mikilvægt hlutverk.
Um 5. gr.

Hér eru taldar upp deildir Námsgagnastofnunar, þ. e Ríkisútgáfa námsbóka,
Fræðslumyndasafn rikisins, Námsgagnagerð og Skólavöruhús. Einnig eru verkefni
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deildanna tilgreind í aðalatriðum, en nánar er fjallað um þau í 8.—13. grein (II.—V.
kafla) lagafrumvarpsins og athugasemdum við þær.
Gert er ráð fyrir, að yfir hverri þessara deilda sé forstöðumaður, skipaður af
ráðherra að fengnum tillögum Námsgagnastjórnar.
Þá er loks ákvæði um, að deildirnar skuli halda sjálfstæðum heitum og koma
fram út á við undir þeim samkvæmt nánari ákvörðun Námsgagnastjórnar. Til þess
að unnt verði að sameina ofangreindar stofnanir með eðlilegum hætti í eina Námsgagnastofnun með deildaskiptingu, þarf nokkurn umþóttunartíma. Var talið heppilegast að tryggja hann með þessum hætti. Augljóst er, að áfangar og hraði sameiningar eru ýmsum ástæðum og aðstæðum háðir. m. a. því hversu vel gengur að koma
samræmdu skipulagi á starfsemi allra deilda. Ábyrgðin á því að koma sameiningu
til framkvæmdar hæfilega hratt með markvísum og öruggum áföngum hvílir fyrst
og fremst á Námsgagnastjórn og forstjóra stofnunarinnar, námsgagnastjóra.
Um 6. gr.
Þessi grein fjallar um forstjóra Námsgagnastofnunar, sem verði skipaður af
menntamálaráðherra að fenginni umsögn Námsgagnastjórnar. Starfsheiti forstjórans verði námsgagnastjóri.
Eigi að vera full alvara í að sameina núverandi ríkisstofnanir á sviði námsefnis
og kennslutækni í eina öfluga og samhæfða stofnun, þarf að tryggja framkvæmdina
með því að skipa stofnuninni sameiginlegan og allvaldamikinn forstjóra. Að öðrum
kosti er mikil hætta á, að sameiningin nái ekki fram að ganga í reynd. heldur missi
marks og verði varla meira en nafnið eitt. Ákvæði greinarinnar um embætti námsgagnastjóra verða því að teljast afar mikilvæg fvrir frumvarpið í heild.
Um 7. gr.
H*ér er sett ákvæði um kynningar- og fræðslustarf Námsgagnastofnunar, sem
verður eitt mikilvægasta verkefni hennar. Fræðsluskrifstofur sveitarfélaga verða lvkilaðilar í samvinnu um slika útbreiðslu- og kynningarstarfsemi, og er því lagt til,
að stofnunin skuli stuðla að því, að í fræðsluskrifstofum myndist söfn náms- og
kennslugagna til kynningar og útlána, og leggja skrifstofunum til efni af þessu tagi
eftir föngum. Er þetta ekki síst grundvallaratriði i þjónustu fræðsluskrifstofa úti á
landi við umdæmisskóla sina.
Þá er og ákvæði um, að Námsgagnastofnun skuli stuðla að vexti og greiða fyrir
stofnun skólabókasafna. Með frumvarpi til laga um grunnskóla er stefnt að mikilli
eflingu skólabókasafna, og svipaða sögu er að segja um þróunina í ýmsum framhaldsskólum. Er raunar líklegt, að þessi þáttur ásamt gerð námsgagna verði helsti vaxtarbroddurinn í starfsemi Námsgagnastofnunar á næstu árum, ef frumvarp þetta nær
fram að ganga. — Þess skal getið, að heitið skólabókasafn, sem hér er notað vegna
vöntunar á öðru betra orði, markar í raun allt of þröngt svið þeirri starfsemi, sem
fyrirhugað er að fari fram í umræddum söfnum. Þetta verða, ef að líkum lætur,
eins konar „gagnaver" með margháttuðum námsgögnum og einn helsti vinnustaður
nemenda í skólum, einkum að því er varðar allt sjálfsnám.
Um 8. gr.
Hér er meginhlutverk Rikisútgáfu námsbóka skilgreint svo, að hún annist útgáfu námsbóka fyrir nemendur grunnskóla, þ. e. skyldunámsskóla, en nemendur fái
bækurnar ókeypis, ýmist þannig að þær verði eign þeirra eða skólans. Þá er ákvæði
um, að stefnt skuli að þvi að gefa út tvenns konar námsbækur hið fæsta í hverri
grein, en visir að slíku ákvæði er í núgildandi lögum.
Nýjar aðferðir við kennslu og nám og ný námsgögn af ýmsu tagi hafa leitt til
þess, að kennurum er nú meiri þörf en áður á ýmiss konar kennsluleiðbeiningum
og handbókum. Skólarannsóknadeild Menntamálaráðuneytisins og Ríkisútgáfan hafa
sinnt þessu verkefni, eftir þvi sem við varð komið, og í greininni eru ákvæði um
slíka útgáfu.

316

Þingskjal 59

Þá er í greininni kveðið á um útkomu ýtarbóka, þar sem fá má meiri og nákvæmari vitneskju um tiltekið námsefni en er í sjálfum námsbókunum. Starf skóla
beinist nú mjög í þá átt, að nemendur læri að afla sér fróðleiks á eigin spýtur, geti
sjálfir aukið þekkingu sina á ýmsum sviðum og verði þá síðar hæfari til að lifa
og starfa í heimi, sem virðist munu breytast því hraðar, því lengra sem líður. Ýtarbækurnar munu þvi þykja nauðsynlegar í hverri grein og verða að sínu leyti uppistaða í skólabókasöfnum.
Loks er ákvæði um það, að Rikisútgáfunni sé heimilt að hafa þær bækur, sem
hún gefur út, til sölu á frjálsum bókamarkaði samkvæmt nánari ákvörðun Námsgagnastjórnar. Er efnislega svipað ákvæði í núgildandi lögum.
Um 9. gr.
Þessi grein fjallar um grundvallarskipan á úthlutun bóka Ríkisútgáfunnar til
skóla.
Sá háttur hefur verið hafður á frá upphafi, að börn hafa fengið námsbækur sínar
ókeypis og til eignar frá Ríkisútgáfunni, og eftir 1956 hefur hið sama gilt um nemendur í unglingaskólum. Fyrstu áratugina voru bækurnar svo litlar og ódýrar (oftast
96 bls. eða minni, í litlu broti, vírheftar), að ekki þótti taka því að ætla fleiri en
einum nemanda að nota hverja bók. Þá söfnuðust stundum á heimilum hlaðar af
nothæfum bókum, sem hvergi virtist vera þörf fyrir, og er svo enn að nokkru leyti.
En að frumkvæði framkvæmdastjóra Ríkisútgáfunnar eru margar námsbækur nú
afhentar skólum til eignar, en ekki nemendum. Nemendur fá þá bækurnar að láni í
skólunum, meðan þær eru nothæfar, og nota þá margir sömu bókina, þegar vel
tekst til. Enda eru margar bækur útgáfunnar nú orðnar svo stórar og dýrar, að einsætt er, að fleiri en einn nemandi noti sumar þeirra, til að mynda þær, sem nemendur þurfa aðeins að nota um skamman tima. Sparast á hverju ári stórfé með þessu
móti.
Aðrar og meiri umbætur varðandi úthlutun námsbóka hafa einnig verið þeim
í hug, sem vinna í Ríkisútgáfunni og Skólavörubúð. Er í ráði að taka upp þann hátt,
að hver skóli eigi rétt til bóka í samræmi við tölu og aldur nemenda, að bækurnar
verði metnar til fjár, sem telst inneign skólans, er sfðan sendir pöntun eftir þðrfum og óskum.
Ef bækur nýtast vel og lengi í skóla — og það hefur ekki síður uppeldis- og
menningargildi en sparnaðar — getur skólinn keypt þeim mun meira af bókum og
námsgögnum, sem ekki eru látin ókeypis. Allmikla vinnu þarf til að koma þeirri
breytingu á, sem hér er vikið að, og þarf e. t. v. aðgang að tölvu eða góðri bókhaldsvél, þegar úthlutun hefst með þessum hætti.
Um 10. gr.
Greinin fjallar um verkefni Fræðslumyndasafns ríkisins, og er þeim til hægðarauka skipt í fjóra þætti. Sú meginbreyting verður til hagræðingar, að öll innkaup
til endursölu, svo og öll dreifing og sala, flytjast til Skólavöruhúss. Annars er vísir
að allri starfseminni þegar til, og útlán hvað umfangsmest.
Leggja verður aukna áherslu á upplýsingastarfsemi, sem er skilyrði þess, að
notkun náms- og kennslugagna fari vaxandi og batnandi í skólum. Þá er nauðsynlegt að auka til muna útgáfu á íslensku nýsiefni, bæði skyggnum, myndræmum, glærum og segulböndum. Þetta efni ætti að hanna í Fræðslumyndasafninu, sjálf framleiðsla þess færi siðan fram i Námsgagnagerð, en dreifing og sala i Skólavöruhúsi.
Um 11. gr.
Með því að verða hluti af Námsgagnastofnun verður Fræðslumyndasafn ríkisins
alger þjónustustofnun fyrir skólakérfið. Hefur meginhluti af starfsemi safnsins
raunar alla tið verið fyrir skólana, en þó hefur það rækt önnur hlutverk, sérstaklega stuðning við islenska kvikmyndagerð. Er ekki rétt að fella þann þátt niður, meðan ekki er séð fyrir því verkefni á annan og heppilegri hátt.
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Um 12‘ §rEins og þegar hefur komið fram í þessari greinargerð, er aðkallandi þörf á
aðstöðu til að framleiða margvíslegt náms- og kennsluefni, sérstaklega það, sem
er hljóð- og myndritað. Slík aðstaða er ýmist ekki til hér á landi eða mjög takmörkuð.
Að svo stöddu eru ekki tök á að gera nákvæma áætlun um uppbyggingu eða
rekstur Námsgagnagerðar. Hver grein þessarar framleiðslu, sem nefnd hefur verið,
getur starfað sjálfstætt, og má af þeim sökum byggja deildina upp í áföngum. Tæki
til ljósmynda- og skyggnugerðar eru án efa dýrust, en þau hafa hvað mesta möguleika
á öflun tekna. Önnur grein yrði framleiðsla á glærum, og kynni að þurfa teikniaðstöðu með henni. Hin þriðja er framleiðsla á segulböndum, og kemur þar til álita
stofa til upplestrar, þegar hljóðritað er efni.
Þegar námsgagnagerð er tekin til starfa með sæmilegum tækjakosti, má gera
ráð fyrir, að hún afli sér nokkurra tekna og fer þá eftir verðlagningu, svo og stjórn
stofnunarinnar, hvort þær tekjur hrökkva fyrir öllum kostnaði.
1 tengslum við Námsgagnagerð er áætlað að starfrækja tilraunastofu, þar sem
stofnunin sjálf eða aðrir aðilar geta unnið að tilraunum og rannsóknum á þessu
sviði. Verði stofnunin til húsa í næsta nágrenni við Kennaraháskóla Islands, er vafalaust, að kennaranemar muni geta hagnýtt sér þessa aðstöðu og verklegt nám farið
þar fram.
Um 13. gr.
Hér er fjallað um hlutverk Skólavöruhúss, sem tekur samkvæmt frumvarpi þessu
við störfum Skólavörubúðarinnar og ýmsum skvldum verkefnum.
Skólavöruhúsi er fyrst og fremst falið að útvega námsgögn fyrir skóla bæði utanlands frá og innan. Þarf við þau störf að njóta sífellt sérhæfðari þekkingar á
þörfum skólanna og þeim vörum, sem kostur er á hverju sinni. Verður því á komandi árum þörf mikillar kynningar um þessi efni.
Birgðavarsla er mjög vaxandi þáttur í störfum Skólavöruhússins. Má til að
mynda geta þess, að árið 1972 lét Ríkisútgáfan prenta yfir 600 þús. bækur, og hækkar sú tala að mun með ári hverju, enda byggist hagkvæmni í rekstri Rikisútgáfunnar
mjög á stórum upplögum bóka, oft um 30 þús. eintökum.
Dreifing hvers konar námsgagna fyrir Ríkisútgáfu og Fræðslumyndasafn verður
einnig mjög gildur þáttur í starfi Skólavöruhúss. Verður þar bæði um að ræða bækur,
sem látnar verða ókeypis, seldar bækur og fjölmörg önnur námsgögn af hvers konar
gerð.
Áður umrædd nýmæli (sjá um 9. gr.) varðandi dreifingu úthlutunarbóka munu
verða starfsliði Skólavöruhússins mikið og ekki vandalaust viðfangsefni.
Um 14. gr.
1 frumvarpinu er gert ráð fyrir, að allur kostnaður við Námsgagnastofnun verði
greiddur úr ríkissjóði, og verði hann ákveðinn í fjárlögum hverju sinni. Þetta á
jafnt við um framlög til útgáfu námsbóka og námsgagna, svo og nauðsynlegt stofnfé og rekstrarfé til að halda uppi þeirri starfsemi, sem frumvarpið gerir ráð fyrir.
Nefndin var einhuga um, að kostnaður við Námsgagnastofnun ætti að greiðast
beint úr ríkissjóði, enda er það í samræmi við þá þróun, sem orðið hefur að undanförnu. Má þar til nefna, að námsbókagjald var afnumið með lögum árið 1971, og
síðustu árin hefur Menntamálaráðuneytið ekki innheimt það gjald af sveitarfélögum,
sem lög nr. 49/1967 um skólakostnað heimila og renna átti til Fræðslumyndasafns
ríkísins.
Þá er skýrt tekið fram í greininni, að tekjum stofnunarinnar megi aðeins verja
í þágu þeirra verkefna, sem lögin mæla fyrir um. Með tekjum stofnunarinnar er hér
átt við væntanlegan hagnað af rekstri Námsgagnagerðar og Skólavöruhúss. Það er
ekki fráleitt að hugsa sér, að þessar stofnanir geti staðið undir eigin kostnaði, er
fram líða stundir.
Verði frumvarp þetta að lögum, er ljóst, að Námsgagnastofnun verður einhver
mikilvægasta þjónustustofnun landsins fyrir skóla. Mjög brýna nauðsyn ber því til

318

Þingskjal 59

þess, aS fjárveiting til starfseminnar veröi í samræmi við þarfir og starfsáætlanir,
sem gerðar eru á grundvelli þeirra þarfa. Ákvæði tveggja siðustu málsgreinanna
miða að slíku samræmi. Þau eru röklegt framhald af þvi, sem vakað hefur fyrir
löggjafarvaldinu, þegar sett voru í 7. gr. laga nr. 51/1956 um Rikisútgáfu námsbóka
ákvæði um, að fjárframlög til útgáfunnar skyldu ákveðin „með hliðsjón af kostnaði
við útgáfuna næsta ár á undan og fyrirhuguðum framkvæmdum á fjárhagsárinu.“
Um 15. gr.
Nú er það svo, að enginn aðili eða stofnun er stjórnskipulega ábyrgur fyrir löggildingu kennslubóka. Að vísu má segja, að Námsbókanefnd löggildi útgáfubækur
Ríkisútgáfunnar í reynd, þegar hún samþykkir að gefa út handrit, enda er það samkvæmt lögum Námsbókanefnd, sem „annast útgáfu námsbóka (...) og kveður á
um efni þeirra og gerð.“ Hins vegar felur þetta ákvæði ekki í sér skýlausa löggildingarskyldu, og einnig skortir öll lagaákvæði um það, hversu íarið skuli með hugsanlegan ágreining i þessum efnum. Þá er vert að benda á það, að áðurgreint lögbundið útgáfuhlutverk Námsbókanefndar tekur afeins til skyldunámsstigsins, enda
þótt einstaka sinnum sé farið út fyrir það skólastig, einkum að því er varðar útgáfu
ritaraða eða annars námsefnis, sem er í nánum tengslum við náxnsbækur skyldunámsstigs.
Með þessari grein er tekinn af allur vafi um löggildingarhlutverk Námsgagnastjórnar. Fyrir námsbækur skyldunámsstigsins verður um að ræða löggildingarskyldu innan ramma aðalnámsskrár, sem Menntamálaráðuneytið setur. Fyrir námsbækur framhaldsskólastigs verður um að ræða heimild fyrir ráðuneytið til að fela
stjórninni löggildingu, og má ætla, að sú heimild verði einkum notuð, ef um einhvern
vafa er að ræða. Þá verður öðrum útgefendum námsbóka heimilt saxnkvæmt greininni að leita löggildingar fyrir þær.
Sérstakt ákvæði er i greininni um, að vísa megi ágreiningi um löggiidingu námsbókar til endanlegs úrskurðar hjá yfirnefnd þriggja sérfróðra aðila, sem menntamálaráðherra skipar. Er þetta ákvæði sett til þess að tryggja áfrýjunarrétt í ágreiningsmálum og til að löggildingarkerfið geti orðið sem sanngjarnast fyrir alla aðila.
Viðvíkjandi ýtarbókum, handbókum, kennsluleiðbeiningum, nýsiefni og kennslutækjum er ekki gert ráð fyrir, að um nokkra löggildingu sé að ræða, heldur láti
Námsgagnastjórn í té umsagnir eftir föngum, og er slíkt eðlilegur þáttur í kynningarstarfi stofnunarinnar.
Helstu og mikilvægustu breytingarnar, sem af ákvæðum þessarar greinax- leiða,
eru annars vegar þær, að heimilt verður að fela Námsgagnastjórn löggildingu fyriibækur, sem aðrir aðilar en Námsgagnastofnun, innlendir eða erlendir, hafa gefið
út, og hins vegar það, að sett eru ákvæði um yfirnefnd, sem vísa má ágreiningi til.
Bækur annarra útgefenda eru vitaskuld fyrst og fremst gefnar út fyrir framhaldsskólastig, en í vissum tilvikum geta þær þó komið að notum fyrir skyldunámsstig, t.
d. þegar námsskrá er breytt, námsefni fært til milli bekkja í Ijósi fenginnar reynslu
eða útlent efni er lagt til grundvallar kennslu í erlendum tungumálum. Þá er og
mikilvægt ákvæði í 16. grein um, að stjórnin kveðji kennara og aðra sérfræðinga
sér til aðstoðar við þessi störf. — Gagnvart eigin útgáfubókum Ríkisútgáfunnar breytir greinin hins vegar litlu sem engu, ef yfirnefndarákvæðið er undanskilið, því að
þær bækui- eru í reynd löggiltar, þegar útgáfa þeirra er ákveðin, eins og áðui- greindi.
Þar sem samþykki og löggilding námsbóka — og vandaður, faglegur undirbúningur þar að lútandi — er eitt hið mikilvægasta stefnumarkandi starf, sem vinna
þarf i islenskum menntamálum, er varla sæmandi að draga lengur að setja skýr
lagaákvæði um það, hvernig með slík mál skuli farið.
Um 16. gr.
Grein þessi, sem fjallar um aðstoð kennara og annarra sérfróðra aðila við Námsgagnastjórn í starfi, hlýtur að teljast nauðsynleg og sjálfsögð.
Greinin þarfnast ekki frekari skýringa.

Þingskjal 59

319

Um 17. gr.
Nefndin leggur áherslu á það, að allar deildir Námsgagnastofnunar hafi sín í
milli mikið og gott samstarf. Til þess að auðvelda það samstarf er nauðsynlegt, að
starfsemi stofnunarinnar tengist sem allra fyrst í sameiginlegu húsnæði. Er þetta
brýnt atriði m. a. með hliðsjón af hagkvæmari rekstri.
Þá er tekið fram í greininni, að stefnt skuli að því, að húsnæðið verði sem næst
Kennaraháskóla íslands. Æskilegt er, að komið verði á skipulagslegum og raunhæfum tengslum milli Námsgagnastofnunar og menntastofnana kennara. Kennaraefnin
þurfa að kynnast allri starfsemi Námsgagnastofnunar, áður en til starfs kemur, og
ætti þetta að vera fastur þáttur í námi kennarans. Hugsanlegt er einnig, að sérfróðir menn á sviði kennslutækni, sem starfa við stofnunina, taki að sér kennslu
í þessum efnum. Nálægð við miðstöð kennaramenntunar ætti að auðvelda öll þessi
atriði, og taldi nefndin eðlilegast að miða þá við Kennaraháskóla íslands sem.samnefnara menntastofnana kennara, enda virðist eðlilegt að gera ráð fyrir þvi, að nýtt
húsnæði fyrir Námsgagnastofnun geti í framtíðinni risið á lóð hans.
Húsnæðismálin eru eitt allra mikilvægasta verkefnið, sem Námsgagnastjórn og
námsgagnastjóri þurfa að sinna fyrstu árin, verði frumvarp þetta að lögum. Fyrir
starfsemi stofnunarinnar er það mjög brýn nauðsyn, að húsnæði sé ekki aðeins
hæfilega rúmt, heldur einnig gott og viðeigandi fyrir það starf, sem þar á að vinna.
Svo að dæmi sé tekið af kvikmyndasafni, þá þarf geymslusalur kvikmynda að halda
sérstöku hita- og rakastigi, og hið sama gildir ekki síður um geymslu gamalla og verðmætra mynda. Einnig er nauðsynlegt að hafa góða aðstöðu til að sýna kvikmyndir
fyrir 20—30 gesti, og mundi slíkt koma fjölmörgum aðilum að gagni, ekki síst ríkisstofnunum. Þá þarf að vera aðstaða til að skoða skyggnur, myndræmur, glærur og
8 mm kvikmyndir, svo og lestrarstofa fyrir erlenda verðlista og skrár yfir nýsiefni
auk annars prentaðs máls. Svo að tekið sé annað dæmi, má vísa í greinargerð með
12. grein um ýmsa aðstöðu, sem Námsgagnagerð er nauðsynleg. Af því húsnæði, sem
hér hefur verið lýst — og að verulegum hluta mætti nota jafnframt til verklegrar
kennslu fyrir kennaraefni — er ekkert til nú.
Um 18. gr.
Nauðsynlegt er að kveða nánar á í reglugerð um framkvæmd þessara laga. Sem
dæmi um slík framkvæmdaratriði má nefna verkaskiptingu, greiðsluskyldur, samráð og samstilltar ákvarðanir Ríkisútgáfu námsbóka og Skólarannsóknadeildar
Menntamálaráðuneytisins varðandi undirbúning að nýju námsefni, sbr. 2. grein

þessa frumvarps.
Þá er Námsgagnastjórn heimilað að gera breytingar á starfsháttum Námsgagnastofnunar, er miði að aukinni samhæfingu starfa og bættri þjónustu. Eðlilegt er, að
samræming og sameining deilda stofnunarinnar haldi áfram með reglubundnum
hætti, eftir að aðstæður til þess hafa batnað, sbr. 5. og 17. gr. Taldi nefndin rétt,
að Námsgagnastjórn ákvarðaði sjálf um slík framhaldsstig sameiningar með þeirri
einu takmörkun, að samþykkis menntamálaráðherra skyldi leita fyrir stofnun nýrra
deilda. Eflaust mun reka að þvi, þegar störf Námsgagnastofnunar hafa samræmst og
eflst, að þörf þyki fyrir stofnun nýrra deilda. Má ætla, að þar muni að líkindum sitja
í fyrirrúmi deild til sérstakrar þjónustu við skólabókasöfn, svo og hugsanlega upplýsinga- og fræðsludeild.
Þá er að lokum ákvæði um það, að verði við framkvæmd þessara laga breyting
á starfi eða starfsheiti starfsmanns hjá Ríkisútgáfu, Skólavörubúð eða Fræðslumyndasafni, skuli sú breyting i engu rýra launakjör hans. Slík trygging er augljós og sjálfsagt sanngirnisatriði.
Um 19. gr.
Þarfnast ekki skýringa."
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60. Tillaga til þingsályktunar

[57. mál]

um stækkun Áburðarverksmiðju ríkisins.
Flm.: Páll Pétursson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta nú þegar gera könnun á því
livort ekki sé tímabært að hefjast þegar handa urn stækkun Áburðarverksmiðju
ríkisins í Gufunesi, þannig að hún geti sem allra fyrst fullnægt þörf landsmanna
fyrir framleiðsluvörur verksmiðjunnar.
Enn fremur verði gerð könnun á því hvort ekki komi til greina stækkun
verksmiðjunnar m,eð útflutning áburðar fyrir augum.
Ef könnun þessi leiðir það í ljós að stækkun verksmiðjunnar sé þjóðhagslega
liagkvæm, felur Alþingi ríkisstjórn að láta semja og leggja fram á Alþingi frumvarp um stækkun verksmiðjunnar.
Könnun þessari verði hraðað svo sem frekast er kostur, þannig að niðurstöður hennar liggi fyrir áður en þeirri raforku, sem tiltæk verður í landinu í
nánustu framtíð, er ráðstafað til annarra greina orkufreks iðnaðar.
Greinargerð.
Það er alkunna hversu áburðarverð í veröldinni hefur hækkað stórkostlega
undanfarið. Samkvæmt upplýsingum Áburðarverksmiðju ríkisins mun áburðarverð
til bænda a. m. k. tvöfaldast á næsta vori.
Bændur hafa af því miklar áhyggjur hvernig þeir geti mætt þessari stórfelldu
hækkun. Það er augljóst að allra leiða verður að leita til þess að halda niðri
áburðarverðinu, enda hefur það áhrif á afkomu landsmanna allra.
Fyrirsjáanlegt er að notkun áburðar ætti að stóraukast í landinu á næstu árum, m. a. vegna þess, að ákveðið hefur verið að gera mikið átak í landgræðslu.
Nú mun Áburðarverksmiðjan framleiða um % af árlegri áburðarþörf landsnianna og það er fyrst og fremst hið háa kaupverð á þeim þriðjungi, sem við
flytjum inn, en gætum að mestu leyti framleitt sjálfir, sem sprengir upp áburðarverðið svo mjög sem raun ber vitni. Þar sem frandeiðsla áburðar í Gufunesi
byggist að langmestu leyti á raforku úr fallvötnum, en ekki á olíu, eins og víðast
er erlendis, hafa forsendur eldri áætlana breyst íslenskri framleiðslu í hag.
Flm. leggur áherslu á það, að eðlilegra sé að verja þeirri raforku, sem tiltæk
verður í landinu í næstu framtíð, til áburðarframleiðslu fremur en til annarra
greina orkufreks iðnaðar. Reynsla og verkkunnátta íslendinga við áburðarframleiðslu er fyrir hendi, þörfin á auknu framleiðslumagni er brýn, framleiðslan
veldur ekki náttúruspjöllum heldur hið gagnstæða, verkefnið ekki stærra en svo,
að það er viðráðanlegt fyrir íslendinga, og eðlilegra að íslensk fallvötn mali fremur þessari þjóð gull en útlendingum.

Nd.

61. Frumvarp til laga

[58. mál]

um breyting á lögum nr. 71/1966, um verðtryggingu fjárskuldbindinga.
Flm.: Vilhjálmur Sigurbjörnsson.
1. gr.
Við 2. gr. laganna bætist eftirgreind málsgrein:
Heimilt er að setja í kaup- eða verksamninga uni húsbyggingar, mannvirkjagerð og aðrar verklegar framkvæmdir ákvæði þess efnis, að verð hækki eða lækki
í samræmi við byggingarvísitölu eða ákveðinn verðbótagrundvöll.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Umrædd lög voru sett til að skapa fastan ramma og festa í lög ákvæði um verðtryggingu fjárskuldbindinga í þröngri merkingu þess orðs. Verður hvergi séð af
lögum þessum, að sá hafi verið tilgangur löggjafarvaldsins að setja skorður við þvi,
að framkvæmdaaðilar og verkkaupar gætu sett í kaup- eða verksamning, að lokaverð umsaminna framkvæmda yrði ákveðið í samræmi við breytingar á verðlagi
á framkvæmdatímabilinu. í 19. gr. laga nr. 63/1970 er beinlínis gert ráð fyrir slíkum
verðbótum, sbr. enn fremur ísl. staðal I.S.T., 30. gr. 4.4.1.
Löngu áður en lög um verðtryggingu fjárskuldbindinga voru sett, tíðkuðust
slíkar verðbætur, jafnt af hendi hins opinbera sem einkaaðila og ekki er til þess
vitað, að þar á hafi orðið nokkrar breytingar við samþykkt nefndra laga.
Ríkisstofnanir hafa boðið út hundruð verka og sett í verksamninga ákvæði uin
verðbætur í samræmi við byggingarvisitölu, sem reiknuð er út af Hagstofu íslands
ársfjórðungslega. Síðan Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins var sett á laggirnar, hefur hún annast útboð og verksamninga fyrir ríkisins hönd og í öllum, eða
nær öllum tilvikum fellt inn í þá samninga ákvæði um verðbætur í fullu samræmi
við byggingarvísitölu Hagstofu íslands eða svipuð verðlagsákvæði.
Húsnæðismálastofnun ríkisins hefur í seinni tíð tekið upp svonefndan verðbótargrundvöll í þá samninga um húsbyggingar, sem hún hefur staðið að. Sú aðferð
er fólgin í því, að sett er fast verð á vinnu og einstaka efnisliði og út frá verðbreytingum þessa verðmiðunarliða eru verðbreytingar reiknaðar jafnótt og verkinu miðar áfram.
Svipaðar venjur um verðbætur og hér hefur verið lýst hafa skapast í skiptum
einstaklinga og ekki talið til lögbrota fram til þessa.
Síðustu mánuði hafa verið uppi raddir um, að verðbætur í hvaða mynd sem
er brjóti í bág við umrædd lög og verður því ekki komist hjá að setja skýr og
afdráttarlaus ákvæði, sem taki af öll tvímæli um þessi efni.
Fram er komið, á þingskjali 29, frumvarp um breytingu (flm.: Ellert B. Schram)
sem gengur í þessa átt, en er vart svo skýrt orðuð, að ekki verði misskilin eða
verði túlkuð á einn veg. Þykir því eðlilegra að flytja breytingartillögu við lögin
sjálf en fram komið frumvarp.

Sþ.

62. Fyrirspurnir.

[59. niáll

I. Til samgönguráðherra um vegarstæði yfir Þorskafjörð.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
Hvað líður könnun á vegarstæði yfir Þorskafjörð frá Stað á Reykjanesi
að Skálanesi?
II. Til forsætisráðherra um auðæfi á eða í íslenskum hafsbotni.
Frá Benedikt Gröndal.
1. Hvaða aðilar hafa óskað leyfa til að leita að olíu, jarðgasi eða öðrum auðæfum á eða í hafsbotni á íslensku yfirráðasvæði?
2. Hvernig hefur verið brugðist við þessum óskum?
3. Hefur ríkisstjórnin mótað nokkra stefnu varðandi leit að olíu, jarðgasi eða
öðrum auðæfum á eða í hafsbotni íslands?
4. Hefur ríkisstjórnin undirbúið viðbrögð og stefnu ef slík auðæfi finnast á
eða i hafsbotni á íslensku yfirráðasvæði?
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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III. Til iðnaðarráðherra um störf nefndar vegna eftirlits með raforkuvirkjum.
Frá Helga F. Seljan.
í. Hvað líður störfum nefndar frá 1. nóv. 1972 vegna eftirlits með raforkuvirkjum?
2. Hefur nefndin gert einhverjar tillögur til ráðuneytisins um bætt skipulag
þessara mála, t. d. að Rafmagnseftirlit ríkisins verði sjálfstæð stofnun?

Ed.

63. Frumvarp til laga

[60. mál]

um fullorðinsfræðslu.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
I. KAFLI
MARKMIÐ OG SKIPULAG

1. gr.
Fullorðinsfræðsla hefur að markmiði að skapa öllum skilyrði til þroska bæði
sem einstaklingum og samfélagsþegnum. Fullorðinsfræðsla er annar þáttur í menntakerfi þjóðarinnar, ævimenntun, og er hún jafnrétthá hinum þættinum, hinu lögbundna skólakerfi, frummenntuninni.
Fullorðinsfræðsla getur verið með þrennu móti:
a) Skólanám, hliðstæða frummenntunarinnar.
b) Starfsnám, viðbótarmenntun, endurmenntun og ummenntun í tengslum við
atvinnulífið í viðtækustu merkingu.
c) Frjálst nám og frístundamenntun til þekkingar og menningarauka.
2. gr.
Menntamálaráðuneytið hefur yfirstjórn fullorðinsfræðslunnar og samræmir
eftirlit með fræðslu, sem veitt er samkvæmt lögum þessum, i samráði við fullorðinsfræðsluráð. (sbr. 6. gr.).
3. gr.
Fullorðinsfræðslu annast þessir aðilar:
a) Ríki, fræðsluumdæmi og sveitarfélög.
b) Aðilar vinnumarkaðarins.
c) Fræðslufélög á ýmsum stöðum, fræðslusamtök í fræðsluumdæmum og fræðslusambönd í landinu öllu.
4. gr.
Um ábyrgð hinna opinberu aðila varðandi fullorðinsfræðsluna gilda þessi
ákvæði:
a) Riki ber ábyrgð á þeirri fullorðinsfræðslu sem veitt er af eigin stofnunum
þess. Ríki ber og ábyrgð á þeirri fullorðinsfræðslu sem er þáttur í atvinnulifinu.
b) Fræðsluumdæmi og sveitarfélög bera ábyrgð á fullorðinsfræðslu sem fram fer
i stofnunum er hlíta forsjá þeirra eftir því sem um semst milli þeirra og
Menntamálaráðuneytisins.
5. gr.

Um fjárframlög hinna opinberu aðila til fullorðinsfræðslu, sem ekki er á þeirra
ábyrgð, gilda þessi ákvæði:
a) Ríkið veitir styrki til aðila atvinnulifsins, svo og til félaga, samtaka og fræðslusambanda.
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b)Fræðsluumdæmi og sveitarfélög styrkja fræðslusamtök og félög á svæðum
sínum í samræmi við reglur sem Menntamálaráðuneytið setur að fengnum
tillögum Sambands íslenskra sveitarfélaga.
6. gr.
Níu manna fullorðinsfræðsluráð skal vera ráðgefandi og mótandi aðili í málum sem varða fullorðinsfræðsluna. Ráðið skal þannig skipað:
a) Tveir fulltrúar hins opinbera.
b) Fjórir fulltrúar aðila vinnumarkaðarins.
c) Þrír fulltrúar fræðslusambanda.
Ráðið kýs sér formann úr sínum hópi og setur sér starfsreglur sem Menntamálaráðuneytið staðfestir.
7. gr.
Fræðsluráð fer með stjórn fullorðinsfræðslu í umdæmi sínu ásamt með þrem
fulltrúum aðila vinnumarkaðarins, einum tilnefndum af atvinnurekendum, tveim
af verkalýðssamtökunum, svo og tveim fulltrúum fræðslufélaga og fræðslusamtaka í umdæmunum, tilnefndum af hvorum aðila fyrir sig. Fræðsluráð og hinir
fimm fulltrúar mynda fullorðinsfræðslunefnd fræðsluumdæmisins og starfar hún
í samræmi við reglur sem Menntamálaráðuneytið setur að fengnum tillögum Sambands islenskra sveitarfélaga.
II. KAFLI
FRÆÐSLAN
8. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem er hliðstæð frummenntun eða býr m. a. undir að sanna
með prófskilríkjum hliðstæða þekkingu og leikni, lýtur reglum sem Menntamálaráðuneytið setur.
9. gr.
Prófvottorð eða námsmat, sem byggt er á fullorðinsfræðslu samkvæmt lögum
þessum, jafngildir prófvottorðum eða námsmati samsvarandi stigs frummenntunar.
10. gr.
Fullorðinsfræðsla sem þáttur í atvinnulífinu fer eftir reglugerðum þar að
lútandi.
11- gr.
Fullorðinsfræðsla í tengslum við atvinnulífið skal grundvallast á samvinnu
milli skólayfirvalda á hverjum stað, samtaka starfsfólks og samtaka atvinnurekenda.
12. gr.

Þegar fræðslustarfsemi, sem nýtur opinbers styrks, er lögð atvinnufyrirtæki
í hendur eða er framkvæmd á ákveðnum vinnustað, skal hún skipulögð og henni
stjórnað sameiginlega af fulltrúum atvinnurekenda og starfsmanna fyrirtækisins.
Svo skal og vera þótt fyrirtækið eða vinnustaðurinn hafi sérstakan starfsmann er
hafi á hendi framkvæmd fræðslunnar.
13- gr.
Fræðslusambönd, sem mynduð eru af einstaklingum, félögum eða félagsheildum, en hafa með höndum fræðslustarf í landinu öllu, skulu hafa sjálfstæða stjórn
og aðskilinn fjárhag. Slík fræðslusambönd skulu hafa hlotið viðurkenningu Menntamálaráðuneytisins og hlíta reglum sem ráðuneytið setur.
14. gr.
Fræðslusamtök, sem hafa með höndum fræðslustarf fyrir fullorðna í fræðsluumdæmi, svo og fræðslufélög er starfa í ákveðnu sveitarfélagi, skulu hafa sjálf-
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stæða stjórn og aðskilinn fjárhag. Slík fræðslusamtök og félög skulu hafa hlotið
viðurkenningu fullorðinsfræðslunefndar í fræðsluumdæmi til að vera styrkhæf.
15. gr.
Fullorðinsfræðsla á vegum fræðslusambanda, fræðslusamtaka og fræðslufélaga
getur náð til hvers konar menningar- og fræðslustarfsemi. Sú fullorðinsfræðsla
nýtur ríkisstyrks samkvæmt reglum sem ráðuneytið setur. Styrkur til fræðslusamtaka og fræðslufélaga frá fræðsluumdæmum fer eftir reglum sem ráðuneytið setur
að fengnum tillögum Sambands íslenskra sveitarfélaga.
16. gr.
Skipan þeirrar fullorðinsfræðslu, sem er hliðstæð frummenntun, getur verið
með ýmsu móti. Sérstöðu nýtur þar fullorðinsdeild sem samkvæmt lögum þessum
er kennsluform er styrks nýtur eftir sömu reglum og frummenntun, sé hún í höndum hins lögbundna skólakerfis, en hlýtur styrk eftir ákvæðum þessara laga, sé
hún falin fræðslusambandi.
17. gr.
Aðrir aðalþættir fullorðinsfræðslu eru:
a) Námsflokkar sem njóta kennslu leiðbeinanda.
b) Námshópar sem njóta handleiðslu leiðbeinanda.
c) Bréfaskólanám.
Ráðuneytið setur reglur um skipan og fyrirkomulag þessara aðalfræðsluþátta,
svo og annarra er styrkhæfir teljast, svo sem námskeiða, stuðningskennslu, fullorðinsfræðslu á stofnunum fyrir fatlaða og fleira.
18. gr.
Aðilar fullorðinsfræðslunnar skulu hafa rétt til að hagnýta kennslugagnastofnun ríkisins á sama hátt og aðilar hins lögbundna skólakerfis.
19. gr.
Óski fullorðinsfræðslunefnd fræðsluumdæmis eftir að koinið verði á fót
kennslufræðilegri stöð vegna fullorðinsfræðslu í umdæminu, er Menntamálaráðuneytinu heimilt að veita leyfi þar til.
III. KAFLI
KENNARAR OG NEMENDUR

20. gr.
Um menntun, ráðningu og launakjör kennara fullorðinsfræðslu, sem riki, fræðsluumdæmi eða sveitarfélag annast, gilda sömu ákvæði og um kennara frummenntunarinnar að því leyti sem við getur átt.
21. gr.
Menntamálaráðuneytið metur hæfni og starfsreynslu kennara og leiðbeinenda
fullorðinsfræðslu sem ekki er á vegum opinberra aðila þegar sú fræðsla er kostuð
að meira en hálfu af hinu opinbera, enda eigi þeir kost á kennslufræðilegri menntun
og/eða leiðbeinenda þjálfun. Þá skulu og kennarar fullorðinna einnig eiga kost á
framhaldsnámi í kennslufræðum og setur ráðuneytið reglur þar um.
22. gr.
Stofna má stöðu skólastjóra og/eða eina eða fleiri stöður námsleiðbeinenda,
hafi fullorðinsfræðsla ákveðinnar stofnunar orðið svo umfangsmikil að þess sé þörf.
Líka má stofna stöðu námsleiðbeinanda vegna fullorðinsfræðslu við stofnun er
veitir frummenntun samkvæmt lögum.

Þingskjal 63

325

23. gr.
Ráðuneytið setur reglur um þátttöku í fullorðinsfræðslu sem tryggja að fræðslan sé frjáls og ná þær reglur einnig til áframhaldandi náms þeirra sem innritast
hafa. Lágmarksaldur í fullorðinsfræðslu sem ekki er hliðstæð frumfræðslu má vera
14. ár. Aldrei getur þó slík fræðsla komið í stað skyldunáms.
24. gr.
Um fullorðinsfræðslu opinberra starfsmanna gilda þær reglur, sem ákveðnar
eru í starfs- eða kjarasamningi. Hið sama á við um aðra aðila, sem tryggt hafa rétt
til fullorðinsfræðslu í samningum sinum.
25. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem fellur undir 10. gr., skal að því er þátttakendur varðar
fylgja ákvæðum reglugerðar.
26. gr.
Eftir því sem við verður komið skal skipuleggja fullorðinsfræðslu þannig að
þátttakendur geti samkvæmt lýðræðislegum reglum haft áhrif á kennsluna.
27. gr.
Eigi skulu nemendur, er taka þátt í fullorðinsfræðslu sem er hliðstæða frummenntunar og rækt af opinberum aðilum, greiða námsgjöld. Sé sii fræðsla í höndum
fræðslusambanda mega þau krefjast innritunargjalds.
IV. KAFLI
FJÁRVEITING TIL FULLORÐINSFRÆÐSLU OG FLEIRA

28. gr.
Ríki, fræðsluumdæmi og sveitarfélög standa straum af kostnaði við fullorðinsfræðslu, sem er hliðstæða frummenntunar, samkvæmt ákvæðum laga um frumfræðslu, sé annað ekki tekið fram í lögum þessum. — Þeir sem slikt nám stunda
skulu njóta sama réttar til námslána og styrkja og þeir sem þátt taka í þeirri
frummenntun sem styrkhæf er.
29. gr.
Starfsmenntun fullorðinna í atvinnulifinu nýtur styrks samkvæmt ákvæðum
reglugerðar þar um, sem lúta bæði að kostnaði við kennslu og því að bæta þátttakendum vinnutap.

30. gr.
Sé fullorðinsfræðsla veitt í formi námsflokka og námshópa skal styrkur ríkisins nema 75% af sannanlegum kostnaði. Lágmarksfjöldi nemenda í námsflokki eða
námshópi skal vera 8, en undanþágu má veita, þegar sérstaklega stendur á, og
miða lágmark við 5 þátttakendur.
31. gr.
Fullorðinsfræðsla í formi bréfaskólakennslu skal hljóta ríkisstyrk er nemur
75% rekstrarkostnaðar, svo og útgáfukostnaðar, enda hafi Menntamálaráðunevtið
áður fallist á útgáfu kennsluefnisins.
32. gr.
Fullorðinsdeild á vegum fræðslusambands, sem hlotið hefur leyfi Menntamálaráðuneytisins til slikrar starfsemi, skal fá ríkisstyrk er nemur 75% kostnaðar,
enda sé lágmarksnemendafjöldi í slíkri deild 15.
33. gr.
Um aðra fullorðinsfræðslu á vegum félaga, samtaka eða sambanda gilda ákvæði
sem Menntamálaráðuneytið setur í reglugerð og fjalla um erindaflutning, tónlistarstarfsemi, leiklistarstarfsemi, myndlist og annað sem talið er styrkhæft á grundvelli
laga þessara.
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34. gr.
Fræðslusambönd, sem hlotið hafa viðurkenningu Menntamálaráðuneytisins, skulu
fá styrk er nemur 75% af eftirfarandi:
a) Stjórnunarkostnaði.
b) Launum kennara og leiðbeinenda.
c) Kostnaði við námskeið fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu á sínum vegum.
d) Kostnaði við stutt námskeið fyrir starfsmenn og stjórnendur.
Skilyrði slíkra styrkja er að ráðuneytið hafi áður samþykkt áætlanir viðkomandi fræðslusambands á nefndum kostnaðarliðum.
35. gr.
Ríkið styrkir kennslufræðilegar stöðvar i fræðsluumdæmum sem hér segir:
a) 50% af launum sérmenntaðs starfsliðs.
b) 50% af útgjöldum vegna skrifstofuhalds.
c) Byggingarstyrk sem Alþingi veitir.
36. gr.
Ríki, fræðsluumdæmi eða sveitarfélag lætur í té kennsluhúsnæði og tæki ásamt
Ijósi, hita, ræstingu og húsvörslu vegna fullorðinsfræðslu. Nefnd ákvæði skerða þó
ekki umráðarétt fræðsluráðs og skólastjóra yfir fræðslustofnunum í þeirra umsjá.
37. gr.
Um hagnýtingu annars húsnæðis til fullorðinsfræðslu, svo og greiðslu til þeirra

aðila sem slíkt kennsluhúsnæði láta í té, gilda ákvæði reglugerðar sem Menntamálaráðuneytið setur.
V. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI
38. gr.
Menntamálaráðuneytið setur nánari reglur um allt er lýtur að frekari framkvæmd laga þessara.
39. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er saniið af nefnd, sem Menntamálaráðunevtið skipaði. Hefur
ráðuneytið sent frv. ýmsum til umsagnar.
Þær umsagnir, sem borist hafa, eru i athugun hjá fullorðinsfræðslunefnd og
verða sendar þeirri þingnefnd, sem fær frv. til meðferðar.
Frv. er lagt fram óbreytt eins og það kom frá nefndinni, sem samdi það, og fvlgdi
því svofelld greinargerð og fvlgiskjöl:

L
„SKIPUN OG STÖRF FULLORÐINSFRÆÐSLUNEFNDAR
1. Skipun nefndarinnar.

Með bréfi dagsettu 26. október 1971 skipaði Menntamálaráðunevtið nefnd er
var falið „að gera tillögur um hvernig skipuleggja skuli fræðslustarfsemi fyrir fullorðna er hafi m. a. það markmið að veita kost á endurmenntun og gera kleift að
Ijúka prófum ýmissa skólastiga." Ennfremur segir í bréfinu: „Ber að skila tillögunum til ráðuneytisins í frumvarpsformi svo fljótt sem við verður komið.“
í nefndina voru skipuð: Síra Guðmundur Sveinsson skólastjóri, formaður; Stefán
ögmundsson prentari, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands íslands; dr. Matthías
Jónasson, prófessor, samkvæmt tilnefningu Háskólaráðs; Andrés Björnsson út-
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stjóri, samkvæmt tilnefningu Rikisútvarpsins; Gunnar Grímsson, starfsniannastjóri,
samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra samvinnufélaga; Sigríður Thorlacius formaður Kvenfélagasambands Islands, samkvæmt tilnefningu Kvenfélagasambandsins; Jónas B. Jónsson fræðslustjóri, samkvæmt tilnefningu Reykjavikurborgar,
en Jónas lét af störfum í nefndinni í október 1973 og var þá Ragnar Georgsson skólafulltrúi tilnefndur af Reykjavikurborg í hans stað.
Nefndin kom saman á fyrsta fund miðvikudaginn 24. nóvember 1971. Á þeim
fundi var Sigríður Thorlacius kjörin ritari nefndarinnar. Þá var ákveðið að haida
fundi reglulega annan hvern miðvikudag. Fundir skyldu haldnir að Hamragörðum,
félagsheimili samvinnumanna að Hávallagötu 24 og hefjast kl. 16.00. Þá var formanni falið að safna öllum tiltækum gögnum um fullorðinsfræðslu í nágrannalðndunum, einkum þó á Norðurlöndum.
2. Gagnasöfnunin.
Gagnasöfnun nefndarinnar og gagnakönnun stóð allt árið 1972 og fram á árið
1973. Menntamálaráðuneytið veitti mikla og margháttaða aðstoð við að safna gögnum
erlendis frá. Sérstaklega ber að nefna viðtækar heimildir um skipan fullorðinsfræðslu á Norðurlöndum. Eftirfarandi kom í ljós við athugun nefndra heimilda:
í Svíþjóð er fullorðinsfræðslan margbrevtilegust og viðamest.
I Danmörku einkennist fullorðinsfræðslan af dreifingu bæði i framkvæmd og
lagasetningu.
í Finnlandi er fullorðinsfræðslan tiltölulega ný af nálinni, en á allra siðustu
árum hafa verið samþykkt margs konar sérlög er snerta fullorðinsfræðsluna meira
og minna.
I Noregi hefur á þriðja á*r verið unnið að samningu frumvarps um heildarskipan fullorðinsfræðslunnar. Drög að sliku frumvarpi voru gefin út ásamt viðamiklum skýringum í nóvember 1972 undir heitinu Vaksenopplæring for alle (NOU
1972:41). Voru þau drög og öll sú vinna, sem lá þar að baki, fullorðinsfræðslunefndinni til mikils ávinnings og auðveldaði störf hennar að miklum mun.
Þá kannaði fullorðinsfræðslunefndin einnig á þessum tíma nokkur rit og heimildir um fullorðinsfræðslu frá Bretlandi og Þýskalandi.
Frá Evrópuráðinu fékk fullorðinsfræðslunefndin bækur, rit og greinargerðir.
Evrópuráðið hefur látið fræðslu fullorðinna mjög til sín taka, svo og nýtt menntakerfi, ævimenntun.
Þá aflaði fullorðinsfræðslunefndin sér gagna frá Unesco, menningar- og fræðslustofnun Sameinuðu þjóðanna. Unesco hefur haldið þrjár alþjóðaráðstefnur um fullorðinsfræðslu, í Helsingdr í Danmörku 1949, í Montreal í Kanada 1960 og í Tókió i
Japan 1972. Sérstaklega var fjallað um itarlega skýrslu um síðustu ráðstefnuna
og ýmiss konar gögn og athuganir sem verið höfðu grundvöllur og forsenda umræðna á ráðstefnunni og einstakir aðilar komið á framfæri.
Til þess að afla upplýsinga um fullorðinsfræðslu hérlendis ritaði nefndin 21
aðila, þeim er einkum höfðu látið slíka fræðslu til sín taka, og bar fram fyrirspurnir
um ýmis atriði þeirrar fræðslu. Svör bárust frá 12 aðilum. — Þá bárust nefndinni
gögn frá Skálholtsskólafélaginu, Fræðsluskrifstofu Revkjavikur, Þórarni Þórarinssvni fvrrum skólastjóra og fleirum.
3. Samnorræn stjórnarnefnd fullorðinsfræðslu.
I september 1972 var á vegum Norrænu menningarstofnunarinnar, Nordisk
kulturelt Samarbeide, NKS, skipuð samnorræn stjórnarnefnd fullorðinsfræðslu,
Styringsgruppe for voksenundervisningen i Norden. Nefnd þessi var skipuð fyrir
atbeina embættismannanefndar NKS og átti hvert Norðurlandanna að eiga þar einn
fulltrúa. Formaður íslensku fullorðinsfræðslunefndarinnar Guðmundur Sveinsson
var tilnefndur sem fulltrúi Islands í stjórnarnefndinni. Nefndin hlaut tvö verkefni
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sérstaklega til úrlausnar: Annað lýtur að tilraun með nýja kennsluhætti í fullorðinsfræðslu, svonefnd NOVUprogram (Nordisk Vuxenutbildning). Hitt fólst í gagnasöfnun um fræðslu fullorðinna á Norðurlöndum, kallað „kortlægnings-projektet“. Síðara
verkefnið snerti verulega störf fullorðinsfræðslunefndarinnar. Að tillögu stjórnarnefndarinnar var gerð veruleg brevting á tilhögun gagnasöfnunarinnar. 1 stað þess
að upphaflega var áformað að einn maður, Svíinn Erik Norberg, annaðist gagnasöfnunina var í desember 1972 lagt til að tilteknir aðilar í hverju landi tækju að
sér að sjá um framkvæmdina. Heildarfjárhæð, er greiða átti fyrir gagnasöfnunina
sjálfa, var ákveðin 15 þúsund krónur danskar og komu þannig 3 þúsund i hlut hvers
hinna fimm landa. — Fullorðinsfræðslunefndinni íslensku var falið að annast
gagnasöfnunina á lslandi og ráða mann til verksins. Nefndin réð Hrafn Magnússon
kennara i Bifröst. Hann hóf þegar vorið 1973 að vinna að gagnasöfnunni. Hrafn
fékk Menntamálaráðuneytið til að birta auglýsingu um gagnasöfnunina, tilgang
hennar og aðalverkefni. Var þess óskað að allir einstaklingar eða félög sem haft
hefðu fullorðinsfræðslu á hendi, gæfu sig fram og létu ráðuneytinu og fullorðinsfræðslunefndinni umbeðnar upplýsingar i té. — Þá skrifaði Hrafn Magnússon 175
félögum, stofnunum og einstaklingum bréf þar sem gerð var grein fyrir gagnasöfnuninni og lét fvlgja spurningarlista er útfylla átti.
4. Fyrstu drog að frumvarpi til laga um fullorðinsfræðslu.

Það var snemma árs 1973 að formaður fullorðinsfræðslunefndarinnar lagði fram
i nefndinni fyrstu drög að frumvarpi til laga um fullorðinsfræðslu. Undanfari frumvarpsdraganna var nákvæm athugun og könnun á drögum norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar, en ritari islensku nefndarinnar Sigríður Thorlacius hafði þýtt bæði
drög meirihluta norsku nefndarinnar sem samin voru á norsku landsmáli (nýnorsku) og drög minnihluta sömu nefndar, en þau voru samin á ríkismáli. — Hvor
tveggja frumdrögin birtust ásamt itarlegum greinargerðum í ritinu Vaksenopplæring for alle, er kom út í nóvember 1972.
Voru hin norsku frumvarpsdrög vandlega rædd á fyrstu fundum fullorðinsfræðslunefndarinnar árið 1973 og borin saman við önnur norræn lög um fullorðinsfræðslu sem nefndin hafði undir höndum.
Fyrstu drögin að fslensku frumvarpi til laga um fullorðinsfræðslu voru endurskoðuð rækilega og þeim breytt i verulegum atriðum i meðförum nefndarinnar. Var
svo komið í júnímánuði 1973 að fullorðinsfræðslunefndin hafði komið sér saman
um svo veigamikil aðalatriði frumvarps til fullorðinsfræðslulaga að samþykkt var
að láta fjölrita frumvarpsdrögin í því formi sem þau þá voru og senda þau síðan
til umsagnar 28 aðilum. Var óskað umsagna og ábendinga varðandi drögin.
Þessir tuttugu og átta aðilar áttu að vera fulltrúar þriggja mismunandi heilda
er hlutu að láta sig fullorðinsfræðslu miklu varða. Hinar þrjár heildir og fulltrúar
hverrar um sig voru eftirfarandi:
a) Tíu aðilar hins lögbundna skólakerfis: Fræðsluráð Reykjavíkur, Fræðsluráð
Akureyrar, Fræðsluráð tsafjarðar, Fræðsluráð Árnessýslu, Fræðsluráð Egilsstaðahrepps, Samband íslenskra sveitarfélaga, Menntaskólinn við Hamrahlíð
vegna „öldungardeildar" skólans, Laugalækjarskólinn í Reykjavík vegna Kvöldskólans er þar starfaði, Háskólaráð og loks Fræðslumyndasafn ríkisins.
b) Níu aðilar tengdir vinnumarkaðinum og atvinnuvegum landsmanna: Alþýðusamband íslands, Vinnuveitendasamband íslands, Vinnumálasamband samvinnufélaganna, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Stjórnunarfélag íslands, Tðnnemasamband fslands, Búnaðarfélag íslands og loks Tðnfræðsluráð.
e) Níu aðilar frjálsra félagasamtaka er hafa bæði menningar- og fræðslumál á
stefnuskrá sinni: Æskulýðssamband íslands, Kvenfélagasamband fslands, Ungmennafélag fslands, Menningar- os fræðslusamband alþýðu, Samband islenskra
samvinnufélaga, fþróttasamband fslands, Bandalag islenslcra skáta, fslenska
þjóðkirkjan og loks Samband islenskra námsmanna erlendis S.f.N.E.
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Nefndin óskaði að svör hefðu borist í síðasta lagi um miðjan september, enda
var ætlunin að halda síðan fundi með þeim aðilum er fengu frumvarpsdrögin til
umsagnar.
Umsagnir og athugasemdir bárust frá eftirtöldum aðilum: Biinaðarfélagi íslands,
Sambandi íslenskra samvinnufélaga, Vinnuveitendasambandi Islands, Iþróttasambandi Islands, Vinnumálasambandi samvinnufélaganna, Iðnnemasambandi íslands.
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, íslensku þjóðkirkjunni, Menningar- og fræðslusambandi alþýðu, Fræðsluráði Reykjavíkur, Fræðslumyndasafni ríkisins, Kvenfélagasambandi íslands og Stjórnunarfélagi íslands, alls 13 aðilum.
5. Gagnasöfnun og umræðufundir.

Sumarið 1973, meðan beðið var svara frá hinum 28 aðilum, er fengu frumvarpsdrögin til umsagnar, var unnið sleitulaust að söfnun og úrvinnslu gagna um þá
fullorðinsfræðslu sem þegar var fyrir hendi i landinu. Var gengið frá fyrstu greinargerð um niðurstöður könnunarinnar i ágústmánuði 1973. í september sóttu Hrafn
Magnússon og Guðmundur Sveinsson fund sem haldinn var á lýðháskólanum í
Skælskþr á Sjálandi. Þar voru saman komnir allir þeir einstaklingar sem unnu að
gagnasöfnun um fullorðinsfræðslu á Norðurlöndum ásamt hinni samnorrænu stjórnarnefnd fullorðinsfræðslunar. Voru á fundi þessum lögð fram fyrstu drögin aö
framangreindri gagnasöfnun á Norðurlöndunum fimm. Nokkuð þótti skorta á að
samræmi væri í könnun og úrvinnsln gagna. Var því á fundinum í Skælsk0r gengið
frá formi er lagt skyldi til grundvallar áframhaldandi könnun, en þó einkum framsetningu og niðurstöðum einstakra þátta og atriða. —I samræmi við ákvarðanir fundarins í Skælskþr var síðan unnið að nýrri gerð
skýrslu um fullorðinsfræðslu hér á landi. Sú nvja gerð var tilbúin í byrjun október
1973.
Fullorðinsfræðslunefndin ræddi athugasemdir og ábendingar sem nefndinni bárust, svo og niðurstöður gagnasöfnunarinnar jafnóðum og þær lágu fyrir. Þannig
bættist nefndinni mikill fróðleikur um stöðu fullorðinsfræðslunnar í nágrannalöndunum sem og hér á landi, en jafnframt komu fram hugmvndir um æskilega framvindu og eflingu fullorðinsfræðslunnar.
Að fengnum slikum gögnum og lokinni könnun þeirra ákvað fullorðinsfræðslunefndin að boða til umræðufunda með þeim aðilum er fengið höfðu frumvarpsdrög
hennar til umsagnar og áður getur. Var ákveðið að halda þrjá slika fundi og miða
við hina þrenns konar aðila eins og fyrr var frá greint.
Fvrsti fundurinn var haldinn þriðjudaginn 19. október og skvldi sá fundur
haldinn með aðilum hins lögbundna skólakerfis. Á þeim fundi mættu með nefndinni
aðeins tveir fulltrúar: Páll Lindal vegna Sambands islenskra sveitarfélaga og
Fræðsluráðs Reykjavíkur og Þráinn Guðmundsson frá Laugalækjarskólanum á
vegum Kvöldskólans.
Annar fundurinn var haldinn 25. október og voru boðaðir þangað fulltrúar
frjálsra félagssamtaka, er hafa bæði menningar- og fræðslumál á stefnuskrá sinni.
Til fundarins korau: Sigurður Markússon framkvæmdastjóri Skipulags- og fræðsludeildar SÍS, Jón Ragnarsson frá Æskulýðssambandi Islands, Hjörleifur Sigurðsson
og Baldur Óskarsson frá Menningar- og fræðslusambandi alþýðu, Sigurveig Sigurðardóttir frá Kvenfélagasambandi íslands, Þórarinn Þórarinsson og Jónas Pálsson frá
menntamálanefnd þjóðkirkjunnar, Sigrún Sigurgeirsdóttir frá Bandalagi íslenskra
skáta og Hannes Þ. Sigurðsson frá fþróttasambandi fslands.
Þriðji fundurinn var haldinn 30. október með fulltrúum aðila vinnumarkaðarins.
Þann fund sóttu Friðrik Sófusson frá Stjórnunarfélagi fslands, ÓIi Valur Hansson
frá Búnaðarfélagi fslands, Barði Friðriksson og Gunnar Björnsson frá Vinnuveitendasambandi íslands, Rúnar Bachmann frá Iðnnemasambandi fslands, Ólafur
Hannibalsson og Hjörleifur Sigurðsson frá Alþýðusambandi fslands og Óskar Guðmundsson frá Iðnfræðsluráði.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Mjðg hreinskilin og einarðleg skoðanaskipti fóru fram á öllum þessum fundum
og vörpuðu þeir að mörgu leyti nýju ljósi á vanda, verkefni og fjölbreytni fullorðinsfræðslunnar.
6. Ný drög að frumvarpi til laga um fullorðinsfræðslu. — Gagnasöfnun
og úrvinnslu hennar endanlega lokið.
Eftir umrædd fundahöld og að fengnum margvislegum ábendingum og tillögum, svo og með hliðsjón af framvindu gagnasöfnunarinnar, tók fullorðinsfræðslunefndin til við að endursemja frumvarp til laga um fullorðinsfræðslu. Voru endursamin drög lögð fram í nóvember 1973.
Þau drög voru siðan rædd ítarlega á fundum nefndarinnar næstu mánuði. Kom
í ljós nokkur skoðanaágreiningur i nefndinni um ýmis ákvæði og atriði. Voru allir
nefndarmenn sammála um að þann skoðanamun yrði að jafna og finna frumvarpinu
það form og framsetningu er allir gætu sameinast um. — Þessu marki var náð
snemma árs 1974 nokkurn veginn samtímis því að endanlega var gengið frá lokaskýrslu um gagnasöfnun varðandi fullorðinsfræðsluna á íslandi.
7. Greinargerð um frumvarpið i heild og einstakar greinar þess.
Mikill timi hefur á þessu ári, 1974, farið í samningu greinargerðar um frumvarpið og endurskoðun hennar. Var formanni fullorðinsfræðslunefndarinnar falið
að semja drög að greinargerð, en nefndin í heild hefur síðan fjallað um greinargerðina, endurskoðað hana og umsamið uns hún tók á sig þá mynd er hún birtist
hér í. Var greinargerðin endanlega samþykkt á siðasta fundi nefndarinnar, sem
var 50. fundur hennar, 10. maí 1974. Formanni og ritara var falið að sjá um frekari
vinnu varðandi endanlega afhendingu frumvarps og greinargerðar.
II
AÐALHUGTÖK SKÝRÐ
1. Ævimenntun.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að komið verði á nýju menntakerfi með þjóðinni,
ævimenntun. Er þar vikið að skipan menntamála, sem á þegar langa sögu að baki.

Sú saga verður ekki rakin hér. A hitt skal minnt sérstaklega, að þrjár alþjóðlegar
stofnanir hafa fjallað um þetta fræðslukerfi framtiðarinnar og leitast við að vekja
á því athygli.
Það var á annarri ráðstefnu Menningar- og fræðslustofnunar Sameinuðu þjóðanna, Unesco, um fullorðinsfræðslu, sem haldin var í Montreal i Kanada árið 1960,
að fram kom skýr túlkun á þessari fræðsluskipan og var henni þá valið heitið
„Life-iong integrated education", þ. e. a. s. ævinmenntun er byggð væri upp með því
að skapa samfellda heild úr mörgum þáttum. Frá Unesco er þannig sjálft ævimenntunar-hugtakið komið. Jafnframt er þaðan sú skilgreining þess, að í ævinmenntun
komi saman tveir meginþættir, hið lögbundna skólakerfi og nýr þáttur, er ætla þurfi
sambærilegan hlut við hlið þess.
Frá þvf árið 1966 hefur Evrópuráðið eða ein af fræðslunefndum þess, þ. e. Outof-School Committee, er starfar á vegum The Council for Cultural Cooperation,
CCC, fjallað um sams konar fræðslukerfi undir heitinu Permanent Education, menntun sem stöðugt varir. Hefur Evrópuráðið hvatt aðildarlönd sin til að gefa hinu nýja
fræðslukerfi gaum og reyndar gert eins konar áætlun um hugsanlegan framgang
málsins, þ. e. hversu hinu nýja menntakerfi yrði komið á i áföngum. Hefur Evrópuráðið kallað tímabilið frá 1966—1971 hugtakaskeiðið, en með árinu 1972 hófst framkvæmdaskeiðið. Hafa áætlanir verið gerðar um, hvernig staðið skuli að framkvæmd
málsins til ársins 1978.
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Enn hefur Efnahags- og framkvæmdastofnunin, O.E.C.D. látið sig varða þetta
framtíðarkerfi menntunar í aðildarrikjum sinum og valið því nafnið Recurrent
Education, þ. e. a. s. menntun, sem fram fer aftur og aftur. Hefur hugtak O.E.C.D.
réttilega verið þýtt á íslensku með orðinu símenntun. Hefur það nafn verið notað
nokkuð hér á landi i umræðu um framtíðarskipan fræðslumála.
Tillögur O.E.C.D. eru um margt sérstæðar. Eiginlega er gert ráð fyrir að skólagöngu í þeim skilningi sem venjulega er lagður í orðið ljúki með skyldunámi. Eftir
það verði nám og störf úti í atvinnulífinu tengd saman og námsáfangar styttir svo
að aldrei rofni samband þar á milli (sbr. ritið Recurrent Education: A strategy for
Lifelong Learning, bls. 24—25.)
Jafnframt þvi sem það er tekið fram í frumvarpinu að menntakerfi þjóðarinnar skuli vera ævimenntun, er það áréttað að í ævimenntuninni felast tveir þættir,
annars vegar hið lögbundna skólakerfi sem í frumvarpinu er kallað einu nafni
frummenntun hins vegar nýr þáttur, fullorðinsfræðsla. Um leið og þessarar tvískiptingar er getið, er það tekið fram að báðir þættirnir, fullorðinsfræðslan og frummenntunin skuli vera jafnréttháir.
2. Frummenntun.
Frummenntun er hugtak sem í frumvarpinu er notað um það, sem á tungum
annarra þjóða norrrænna er nefnt „förstegangsopplæring“ (norska hugtakið er tilgreint), en á ensku „formal education“. Frummenntunin felur í sér nær alla þá
fræðslu sem nú er veitt í landinu og nær þá auðvitað yfir öll fræðslustig hins lögbundna skólakerfis, hvort sem þau eru fjögur eins og nú hagar til eða verða
þrjú sem til er ætlast eftir gildistöku grunnskólalaganna, svo og laganna um skólakerfi.
Með hugtakinu frummenntun er þannig í frumvarpi þessu átt við alla lögbundna
fræðslu sem fyrir er í landinu, allt frá grunnskóla til háskóla. Þar eru og taldir með
allir sérskólar sem reknir eru á grundvelli laga og tengjast með einhverju móti hinu
lögbundna skólakerfi. (Sbr. skilgreiningu norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar á
frumfræðslu og upptalningu á lögum þeim, er hún nær til, Vaksenopplæring for alle,
bls. 106).
3. Fullorðinsfræðsla.
Fullorðinsfræðsla er nýr þáttur í islenskúm fræðslumálum. Honum er ætlað
mikið hlutverk eins og fram kemur i frumvarpinu. Ætlunin er að lögbinda ákveðna
þætti fræðslu sem veitt er nú þegar i landinu, svo sem námsflokkastarfsemi, bréfaskólanám, svo og félagslega og menningarlega fræðslu af ýmsu tagi sem látin er í té
með leshringastarfsemi. Þá skal enn fremur styrkja verulega tilraunir sem þegar
hafa verið gerðar til fræðslu f atvinnulífinu af fjölmörgum aðilum þess. En um hitt
er ekki minna vert að skapa á möguleika til nýrra fræðslu- og menningarþátta sem
ekki hafa enn verið ræktir, sumpart vegna fjárskorts, en fremur þó vegna vöntunar
á skipulagi og heildarstefnu.
Um þróun fullorðinsfræðslunnar hér á landi og i nágrannalöndunum verður
ekki fjallað f þessari greinargerð, en vísað í því sambandi til erinda sem flutt voru
i útvarp vorið 1973 og fylgja frumvarpinu sem fylgiskjöl. Þá skal enn vísað til erindis
sem flutt var á ársfundi MFA i nóvember 1972 og greinir frá þróun fullorðinsfræðsluhugtaksins á alþjóðaráðstefnum Unescos, Menningar- og fræðslustofnunar Sameinuðu þjóðanna. En stofnunin hefur haldið þrjár ráðstefnur um fullorðinsfræðslu.
Einnig það erindi fvlgir frumvarpinu um sérstakt fylgiskjal.
Nefndin hefur orðið sammála um að leggja til að hinn nýi þáttur menntamálanna,
sem frumvarp þetta tekur til, skuli kallast fullorðinsfræðsla. Heitið fullorðinsfræðsla
er að mati nefndarinnar engan veginn áhrifamikið heiti. Öðru nær. Það felur í sér
sömu vandræðalausnina og heiti frændþjóða okkar á Norðurlöndum, voksenunder-
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visning (á dönsku), vaksenopplæring eða voksenopplæring (á norsku) og vuxenut-

bildning (á sænsku, en sama nafn er notað af sænskumælandi Finnum). Mun betur
hefur til tekist um heiti þessa þáttar menntunarinnar í enskumælandi löndum, þar
sem hann er kallaður adult education. í hugtakinu felst ekki aldursákvörðun einvörðungu heldur jafnframt þroski og dómgreind. — Einmitt þær nafngiftir sem
umræddum fræðsluþætti hafa verið valdar á Norðurlöndum, að kenna hann við
hugtakið „fullorðinn“ hefur valdið því að þurft hefur sérstaklega að skilgreina hvað
átt væri við með hugtakinu „fullorðinn'* í þessu sérstaka sambandi. (Sbr. skilgreiningar Dana, Svía og Norðmanna, er settar voru fram í tilefni þriðju alþjóðaráðstefnu Unesco um fullorðinsfræðslu í Tokíó 1972.)
Þar sem nefndin var eins og fyrr segir engan veginn ánægð með hugtakið fullorðinsfræðsla, var leitað eftir öðru heiti sem betur hæfði. Ekki reyndist um auðugan garð að gresja. Taldi nefndin tæpast um annan kost að ræða en hugtakið eftirmenntun sem komið gæti til greina. Ræddi nefndin þann möguleika sérstaklega að
kalla umræddan fræðsluþátt eftirmenntun. Eftir ítarlega athugun og umræður komst
nefndin að þeirri niðurstöðu að hið siðara hugtak hefði að vísu nokkra kosti, en
einnig augljósa galla. Af kostum hins síðara heitis var sá talinn mikilvægastur að
hugtakið eftirmenntun gæti virst eðlileg samsvörun hugtaksins frummenntun, sem
tekið var upp i frumvarpið. Af ágöllum þessa heitis voru aftur á móti tveir augljósastir. Annar var sá að hugtakið eftirmenntun virðist mun þrengra en hugtakið fullorðinsfræðsla og raunar tæpast taka til annarra þátta en þeirra sem koma á eftir
frummenntuninni eða hafa hana sem forsendu, þ. e. a. s. menntun eða fræðslu sem
„kemur á eftir einhverri annarri menntun." En svo er engan veginn um alla þá
fræðslu sem umrætt frumvarp tekur til. Mikið af þeirri fræðslu kemur ekki á eftir,
heldur er hliðstæða eða nær til alveg sjálfstæðra fræðsluþátta sem ekki koma á
eftir einhverju öðru. (Sbr. skilgreiningu samsvarandi heitis í norsku riti: Etterutdanningspolitikk, bls. 36 svo og bls. 45—46.)
Hinn ókosturinn er sá að hugtakið eftirmenntun er algerlega nýtt heiti sem
hvergi hefur komið fram i umræðum um þann fræðsluþátt er frumvarpið nær til.
Það verður aftur á móti ekki sagt um fyrri kostinn að kenna þá fræðslu við fullorðna. Má jafnvel segja að hugtakið fræðsla fullorðinna hafi þegar unnið sér nokkra
hefð í íslensku máli.
Þá kom enn til álita í nefndinni hvort eðlilegra væri að kalla þann fræðsluþátt,
sem frumvarpið lýtur að, fullorðinsfræðslu eða fullorðinnafræðslu, þ. e. hvort heldur
ætti að nota eintölumynd eða fleirtölumynd orðins fullorðinn í fyrri hluta hugtaksins. Þótt nefndin liti svo á að hér væri ekki um veigamikið atriði að ræða taldi hún
eðlilegra að leggja til að styttri orðamyndin yrði notuð, fullorðinsfræðsla. Mætti að
öðru jöfnu búast við að sú mynd yrði almenningi munntamari þegar til lengdar léti.
Er sú tilhneiging í málinu auðsæ að stytta orðmyndir. Sé um tvær orðmyndir að
ræða, veitir hinni styttri jafnan betur þegar fram í sækir.
4. Markmið fullorðinsfræðslunnar.
Markmið eða takmark fullorðinsfræðslunnar er að skapa öllum skilyrði til
þroska, segir í frumvarpinu. Með þessu er lögð áhersla á að fræðsla skuli ekki aðeins
auka þekkingu þeirra sem hennar njóta, heldur veita tækifæri til alhliða mótunar
og ræktunar persónuleikans.
Fræðsla á ekki að vera einvörðungu söfnun þekkingaratriða, heldur ná til
persónuleika mannsins og veita almenn þroskaskilyrði. Er þetta álit nefndarinnar
áréttað með því að sá þroski, sem veitist, skuli bæði taka til mannsins sem einstaklings og þjóðfélagsþegns. Hér er að sjálfsögðu dvalið við veigamikið atriði i túlkun
allrar menntunar á okkar dögum. Mun ekki frekar að því flókna vandamáli vikið
hér í þessari greinargerð, en aðcins bent á þrjú atriði til rökstuðnings: I fyrsta lagi
er hér um að ræða hina almennu umræðu um það, í hverju menntun sé raunveru-
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lega fólgin og þá hallast að þeim skilningi að hún eigi að veita hvort tveggja í senn
þekkingu og þroska. í öðru lagi er svo umræða sú, er fram fer um þátt sérfræðinganna, (specialistanna) í menningarsamfélagi okkar, en jafnframt hitt, hversu æskilegt sé að auka þátt hinna sem alhliða menntunar hafa notið og verða því menn
yfirsýnar og víðsýni, talsmenn þess að taka tillit til sem flestra aðila og viðhorfa í
hverju máli. í þriðja lagi er svo hin mikla áhersla, sem á seinni árum hefur verið
lögð á mikilvægi persónuleikans á Vesturlöndum.
5. Jafn réttur fullorðinsfræðslu og frummenntunar.

Um jafnan rétt hinna tveggja þátta ævimenntunarinnar, þ. e. fullorðinsfræðslunnar og frummenntunarinnar mætti ætla, að skoðanir væru skiptar. Þá hefðu menn
ekki síst í huga að fyrst gæti verið um jafnan rétt að ræða, þegar fullorðinsfræðslan
væri orðin álíka umfangsmikil, að kallaði á álíka mikið fjármagn til hennar og
lagt væri af mörkum til frumfræðslunnar. Ljóst er að sjálfsögðu að slikt getur ekki
gerst á skömmum tíma. Með áherslu á hinn jafna rétt er á þessu stigi átt við tvennt
öðru fremur:
a) Nám það og fræðsla, sem stundað er og veitt á grundvelli laga um fullorðinsfræðslu, skal á allan hátt metið jafngilt því námi og þeirri fræðslu, sem stunduð
er og veitt á grundvelli laga um frumfræðslu. Skal vera hægt að sýna fram á
með námsmati og prófum að um hliðstæðu sé að ræða.
b) Um er að ræða hiklausa stefnuyfirlýsingu þess efnis að engu minni rækt verði
við það lögð að byggja upp, þróa og efla fullorðinsfræðsluþáttinn en frumfræðsluþáttinn. Ætlunin skal ekki vera að gera fullorðinsfræðsluþáttinn að hornreku
í menntakerfi þjóðarinnar, til dæmis með því að líta á þann þátt sem uppfyllingarþátt og viðauka við frumfræðsluþáttinn, en hafna sérstöðu hans og sjálfstæðu gildi. Á hinu siðast nefnda er mikil hætta og þarf naumast að fara um
hana fleiri orðum. (Sbr. hér stefnuyfirlýsingu Stórþingsins norska frá 20. júní
1965, St. prp. no. 92 (1964—1965), einkum bls. 25—26).
Varðandi hinn jafna rétt beggja þátta ævimenntunarinnar, fullorðinsfræðslunnar og frumfræðslunnar að því er fjárframlög snertir, má benda á eftirfarandi niðurstöðu sem komist var að í timariti sem gefið var út í Danmörku: „Nyt om livslang
uddannelse/udvikling*'. Tímarit þetta var gefið út í sambandi við undirbúning að
þriðju alþjóðaráðstefnu Unescos um fullorðinsfræðslu. f því hefti timaritsins, sem
gefið var út eftir nefnda ráðstefnu, segir svo undir fyrirsögninni: „Fjármögnun: Þar
sem fullorðinsfræðslan, þegar á heildina er litið, er yngsti þáttur fræðslukerfisins,
hefur reyndar í mörg ár verið hornreka og svo litið á i mörgum löndum að fullorðinsfræðslan sé óþarfi og íburður, er auðskilið að fé sem til hennar hefur verið
veitt er næsta litið þegar litið er á veröldina sem heild (0.002% af opinberum fjárframlögum). — Forystumenn margra ríkja hafa þó komist að þeirri niðurstöðu á
síðustu árum að svið fullorðinsfræðslunnar sé hið mikilvægasta að stuðla að hagkvæmri og mennskri þróun. Þvi er svo komið að framlög til fullorðinsfræðslu í
Bandaríkjunum og Sovétríkjunum eru nú næstum jafnmikil og framlög til frummenntunar“ (sbr. nr. 8—9 (1972) bls. 174).
6. Þrískipting fullorðinsfræðslunnar.

í frumvarpinu eru ákvæði um sundurgreiningu fullorðinsfræðslunnar í þrjá
flokka. Er svo kveðið á að fullorðinsfræðslan geti verið skólanám ætlað fullorðnum,
þ. e. þeim sem horfið hafa að störfum í atvinnulífinu um nokkurt skeið, skal það
skólanám sem hér um ræðir vera að eðli og innihaldi bein hliðstæða frummenntunarinnar. Þá á fullorðinsfræðslan í öðru lagi að geta verið hvers konar nám sem tengist
atvinnulífi landsmanna og ekki er bundið i öðrum lögum, enda þótt það nám geti
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verið að eðli hliðstætt sumum greinum frummenntunar og ffalli því jafnfraint undir
þann flokk sem nefndur var fyrst. Til aðgreiningar er þetta afbrigði fullorðinsfræðslunnar kallað starfsnám vegna hins sérstæða sambands þess við störf og atvinnu.
Ekki á þó í því að felast bein lýsing á náminu sjálfu, námstilhögun eða kennsluformi.
Getið er sérstaklega um fjölbreytni í námi þessu, enda má ætla að það kunni að
hafa nokkra sérstöðu einmitt að því er til hennar tekur. Loks er getið þriðja heildarflokks fullorðinsfræðslunnar, en hann er hér kenndur við frjálst nám og frístundamenntun.
Þessi skipting fullorðinsfræðslunnar í þrjá aðalflokka er í fullu samræmi við
þá skipan sem orðið hefur í nágrannalöndum okkar þótt hennar gæti að vísu misjafnlega skýrt í lagasetningu og framkvæmd.
a) Skipan fullorðinsfræðslunnar í Svíþjóð.
Fullorðinsfræðslan er á margan hátt lengst á veg komin í Svíþjóð, enda á hún
þar lengsta hefð að baki. Ennþá er að vísu ekki um heildarlöggjöf að ræða í Svíþjóð
varðandi fullorðinsfræðsluna. Eftirfarandi sænsk lög og reglugerðir gefa hugboð
um þá aðgreiningu í aðalflokka, sem hér er til umræðu:
a) Um skólanámið.
Kungl. Maj:ts kungörelse om kommunal och statlig vuxenutbildning, given
Stockholm slott den 27. maj. 1971 SFS 1971:424.
b) Um starfsnámið.
Kungl. Maj :ts kungörelse om statsbidrag till löntagerorganisationernas
centrala kursverksamhet. SFS 1970: 272.
Arbetsmarknadskungörelsen. SFS 1972: 300.
Kungl. Maj:ts kungörelse ang. yrkesutbildningskurs för arbetslösa.
SFS 1972: 818.
c) Frjáls nám og frístundamenntun.
Kungl. Maj:ts kungörelse om statsbidrag till det fria och frivillige folkbildningsarbetet. SFS 1963 : 463.
Þá má enn vekja sérstaklega athygli á lögum og reglugerð í Svíþjóð frá síðasta
ári varðandi fjárframlög til að auðvelda fólki að hagnýta sér öll þau afbrigði fullorðinsfræðslu sem nú hafa verið nefnd, en þar er um eftirfarandi að ræða:
Studiestödslagen
SFS 1973: 349.
Studiestödskungörelsen
SFS 1973: 418.
b) Skipan fullorðinsfræðslunnar í FinnlandL
1 Finnlandi er þróun fullorðinsfræðslunnar skemmra á veg komin en í Sviþjóð.
Þar má samt engu að síður greina hina sömu þrískiptingu og kemur hún fram i
eftirfarandi:
a) Skólanám.
Lag och förordning om statens aftonlaroverk och aftonlinjer vid statens
laroverk 116/68 og 172/68.
b) Starfsnám.
Lag och förordning om sysselsáttnings befrámjande kursverksamhet 493/65
och 494/65.
c) Frjálst nám og frístundamenntun.
Lag och förordning om statsbidrag át medborgar-och arbetarinstitut 521/62
og 386/63.
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Lag och förordning om statsbidrag för studiecirkelverksamhet 186/64 og 621/64.
Lag och förordning om statsbidrag för idrottsinstitut 516/62 och 401/63.
Lag och förordning om statsbidrag för musikinstitut 147/68 og 206/68.
Þá ber enn að nefna tvenn lög og reglugerðir sem Finnar telja að fjalli um
fullorðinsfræðslu, en þar er um að ræða:
Bibliotekslagen och förordningen 235/62 och 268/62.
Lag och förordning om statsbidrag för folkehögskolor 556/69 och 4/70.
Má af þessari upptalningu sjá að hinn þriðji heildarflokkur fullorðinsfræðslunnar, frjálst nám og frístundamenntun, er hlutfallslega viðamestur í Finnlandi.
c) Skipan fullorðinsfræðslunnar í Danmörku.
I Danmörku hefur þróunin á margan hátt orðið sérstæð, enda hafa Danir orðið
að taka sérstakt tillit til hinnar ríku og grónu hefðar lýðháskólanna dönsku. Lýðháskólarnir dönsku koma raunverulega við sögu í öllum þrem heildarflokknum sem
áður hafa verið nefndir. Ber að hafa það í huga þegar lög og reglugerðir Dana á
þessu sviði eru metnar og hafðar til hliðsjónar.
Lagagrundvöllur fullorðinsfræðslu Dana er sem hér segir:
a) Lov nr. 299 af 6. juni 1968 (med senere ændringer) om fritidsundervisning m. v.
b) Lov nr. 259 af 4. juni 1970 om folkehöjskoler, landsbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler.
c) Bekendtgörelse af 2. juni 1971 af lov om erhvervsmæssig uddannelse af
specialarbejdere m. fl. og omskoling.
Framkvæmd hinna tveggja fyrrgreindu laga er i höndum Direktoratet for
ungdomsundervisningen í Menntamálaráðuneytinu. Þau lög taka til þess sem í frumvarpinu er kallað skólanám hliðstætt frumfræðslunni (a) svo og frjálst nám og frístundamenntun (a og b). Framkvæmd síðustu laganna (c) er aftur á móti í höndum
Atvinnumálaráðuneytisins, en þau lög svara til starfsnámsins í frumvarpinu.
Þannig kemur raunverulega fram sú þrískipting sem áður er nefnd. Þá má i
þessu sambandi benda á þátt i hinu mikla riti, er hefur að geyma áætlun um framtiðarþróun danskra efnahags- og menningarmála: „Perspektivplanlægning 1970—
1985“. Þar er tekið svo til orða um framtiðarskipan fullorðinsfræðslunnar í Danmörku:
„Rétt er að greina sundur þrjú aðalverkefni fullorðinsfræðslunnar:
a) — að veita fullorðnu fólki, sem ekki hefur öðlast nægilega undirbúningsmenntun, frekari frummenntun siðar (fullorðinsfræðsla sem stefnir að prófum
eða námsmati).
b) — að eftirmennta og jafnvel ummennta fullorðna með tilliti til aukinnar
þekkingar og tækni (fullorðinsfræðsla, sem tekur mið af atvinnulífinu).
c) — að tryggja framboð á fristundafræðslu er veitir almenna menntun."
d) Skipan fullorðinsfræðslunnar í Noregi.
Beina fyrirmyndin að því frumvarpi sem fullorðinsfræðslunefndin hefur samið,
er i veigamiklum atriðum sótt til Noregs. Þar hefur líka sú stefna verið mótuð sem
lögð hefur verið til grundvallar í frumvarpinu. Tvennt er þar áhrifarikast: annars
vegar heildarstefnan, hins vegar þrískipting fullorðinsfræðslunnar. Vikið mun nokkuð að hvoru fyrir sig.
Heildarstefna var mörkuð um fræðslu fullorðinna í Noregi með þingsályktunartillögu sem lögð var fram í norska Stórþinginu 1964—1965, St. prp. no. 92 (1964—1965)
og samþykkt 20. júní 1965. Þar segir í lokakafla ályktunarinnar:
„Kirkju- og menntamálaráðuneytið leggur til að þróun fullorðinsfræðslunnar
verði í samræmi við þá heildarstefnu sem hér er mörkuð:
I. Fullorðinsfræðslan skal vera hliðstæða frumfræðslunnar í menntakerfinu. Hún
skal þess vegna efld til að veita fullorðnum tækifæri til áframhaldandi mennt-
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unar, bæði almennrar menntunar og iðnaðar- og fagmenntunar. Lita ber á almennu menntunina og fagmenntunina í tengslum hvora við aðra og skulu metnar
að jöfnu.
II. Allir eiga að fá tækifæri til að sanna þekkingu sína og hæfni án tillits til þess
hvernig þekkingarinnar hefur verið aflað. Veita skal heimild til að ljúka prófum
í áföngum, þannig að lokaprófi verði dreift.
III. Kennshigögn og kennslubúnað mismunandi skólagerða má hagnýta við fræðslu
fullorðinna að svo miklu leyti sem hægt er að samræma það venjulegri kennslu
viðkomandi stofnunar.
IV. Um öll þau vandamál á sviði kennslufræði svo og kennsluhátta, sem fram koma
í fullorðinsfræðslunni, skal fjallað á vísindalegum grundvelli. Starfslið það, er
hafa á fræðslu fullorðinna á hendi, skal hljóta kennslufræðilega menntun sem
miðuð er við störf á umræddu sviði.
V. Núverandi fræðslukerfi skal bera ábyrgð á þeirri fullorðinsfræðslu sem miðar
að lokaprófum sem tekin eru öll í einu, t. d. stúdentsprófi eða prófum frá iðnskólum eða fagskólum. Undirbúningur að áfangaprófum, svo og námsstarf almennt, er verkefni sem hin frjálsu fræðslusambönd eiga að taka að sér eftir
þvi sem við verður komið“ (bls. 25—26).
Þriskipting fullorðinsfræðslunnar er sérstaklega áréttuð í riti, sem svokallað
fullorðinsfræðsluráð í Noregi gaf út árið 1971 og nefnist: Arbeidsdelingen í
voksenopplæringen. Þar segir svo:
„Enda þótt líta beri á fullorðinsfræðsluna sem eina heild er engu að síður
nauðsynlegt að greina milli mismunandi þátta hennar með tilliti til verkaskiptingar.
Fullorðinsfræðsluráðið telur i þessu sambandi eðlilegt að greina á milli eftirfarandi
þriggja aðalþátta fullorðinsfræðslunnar:
a) Fullorðinsfræðsla sem á hliðstæður í skólakerfinu og býr undir próf.
Fullorðinsfræðsla þessi veitir almenna menntun svo og faglega menntun, t. d.:
Fullorðinsfræðsla í námsefni 9 ára grunnskóla.
Fullorðinsfræðsla er býr undir almennt stúdentspróf svo og próf frá verslunarmenntaskólum.
Fullorðinsfræðsla í námsefni á ákveðnum sviðum iðnfræðslu og námsefni annarra fagskóla.
Fullorðinsfræðsla í tengslum við héraðsháskólana (distrikthþjskolene).
Fullorðinsfræðsla á háskólastigi.
b) Fullorðinsfræðsla í tengslum við atvinnulífið.
Fullorðinsfræðsla þessi tryggir iðnmenntun sem þátt í stefnumótun atvinnulifsins, framhaldsnámskeið iðnfræðslustofnananna, menntun í iðjustörfum, fræðslu veitta
af samtökum atvinnulifsins. Um eftirfarandi form fullorðinsfræðslunnar er að ræða:
Eftirmenntun,
Ummenntun,
Framhaldsnám.
c) Fullorðinsfræðsla sem ekki stefnir að prófi eða tekur mið af því:
Náms- og fræðslustarf, námskeið áhugafólks o. s. frv.“ (Sbr. bls. 10—11.)
Af norskum lögum og lagafyrirmælum, sem varða fullorðinsfræðsluna, má geta
eftirtalinna:
a) St. prp. nr. 92 (1964—65) Om voksenopplæring.
b) St. med. nr. 98 (1964—65) Om ekstraordinær yrkesopplæring for voksne soin
ledd i arbeidsmarkedspolitikken.
St. medl. nr. 45 (1968—69) om arbeidsmarkedpolitikken.
e) NOU. 1972: 41. Vaksenopplæring for alle. Tilráding fra lovkomitéen om
vaksenopplæring.
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Sérstæðast og merkast er hið siðastnefnda, sem hefur að geyma frumvarp til laga
um heildarskipan fullorðinsfræðslunnar í Noregi. Vaksenopplæring for alle hefur að
visu að geyma drög að tveim frumvörpum, þar sem ekki náðist full samstaða í
nefnd þeirri sem skipuð var 6. maí 1970 og kallaðist „lovkomitéen om vaksenopplæring“. Formaður þeirrar nefndar var Inga Tusvik, en ritari Astrid Gran. Nefndin
skilaði áliti og frumvarpsdrögum í nóvember 1972. Nefndin byggir tillögur sínar
um framtíðarskipanina á fyrrgreindum ábendingum fullorðinsfræðsluráðsins.
d) Skipan og skipting fullorðinsfræðslu samkvæmt ábendingu frá Unesco og norrænu menningarmálastofnuninni (samstarfinu).
Áður en lokið er greinargerð varðandi þrískiptingu fullorðinsfræðslunnar virðist rétt að vekja athygli á skilgreiningu sem verið er að vinna að á vegum Unesco
í deild þess eða skrifstofu er hefur umsjón með gagnasöfnun og úrvinnslu þeirra.
Skilgreiningin er um nám almennt, en tekur að hluta a. m. k. til fullorðinsfræðslu.
Skilgreining þessi er kölluð ISCED sem er skammstöfun á International Standard
Classification of Education. Varðandi fullorðinsfræðslu er þar greint milli „formal
adult enducation“ og „non-formal adult education“. Einkenni hins fyrra flokks er:
a) Þátttakendur gefa sig fram á grundvelli tilboða sem fram hafa komið.
b) Þátttakendur eru skráðir á einn eða annan hátt.
c) Gerð er áætlun (program) um lengd námstímans og námsefni.
Einkenni síðara flokksins er aftur á móti:
a) Þátttakendur gefa sig hvorki fram né láta skrá sig,
b) hugsanlega er um skipulagningu og áætlun (programs) að ræða ef ætlunin
er að halda nokkra fundi um sama efni eða sama stef.
Rétt er líka varðandi skiptingu fullorðinsfræðslunnar í aðalflokka að vekja
athygli á þeirri niðurröðun sem lögð er til grundvallar gagnasöfnunar varðandi
fullorðinsfræðslu sem fram hefur farið á vegum Sekretariatet for Nordisk Kulturelt
Samarbejde. Gagnasöfnunin var í umsjá nefndar sem tengd er norrænu menningarmálastofnuninni, þ. e. Styringsgruppen for Novu og kortlægningen af voksenundervisningen. Þar er heildarskiptingin þessi:
a) Fullorðinsfræðsla er veitir almenna menntun.
b) Fullorðinsfræðsla er veitir réttindi.
c) Fullorðinsfræðsla í tengslum við vinnumarkaðinn.
III
Athuffasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
A
I KAFLT
Markmið og skipulag.

Fyrsta kafla frumvarps til laga um fullorðinsfræðslu má skipta i þrjá þætti,
þannig:
a) 1. og 2. gr. fjalla um nýtt menntakerfi, tvo aðalþætti þess, þrískiptingu annars aðalþáttarins, fullorðinsfræðslunnar, svo og yfirstjórn fræðslumálanna.
b) 3.—5. gr. skýra frá þeim aðilum sem fullorðinsfræðsluna rækja, ábyrgð
þeirra og framlögum.
c) 6. og 7. gr. segja frá fullorðinsfræðsluráði svo og fullorðinsfræðslunefndum.
Um 1. gr.
Grein þessi hefur í aðalatriðum þegar verið skýrð í kafla hér að framan sem
bar yfirskriftina: Aðalhugtök skýrð. Þótti eðlilegt að gera skýringu og útlistun
aðalhugtaka frumvarpsins að sérstökum kafla. Þar sem þau aðalhugtök koma einAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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initt fram í 1. gr. frumvarpsins gæti virst óþarft að fjalla frekar um þá grein.
Rétt er engu að síður að draga enn fram aðalatriði þessarar mikilvægu greinar.
Greinin hefst á yfirlýsingu varðandi markmið fullorðinsfræðslu. Tilgangur slíkrar
fræðslu á að vera „að skapa ðllum skilyrði til þroska bæði sem einstaklingum
og samfélagsþegnum". Með þessu er í upphafi tekið fram að allir þættir, öll afbrigði fullorðinsfræðslunnar eiga að stuðla að alhliða fræðslu og má aldrei taka
mið af viðhorfum fjármagns og afkasta einuin saman, heldur eiga þau einnig og
miklu fremur að mótast af inennskum og félagslegum viðhorfum.
Eftir stefnumörkun fullorðinsfræðslunnar greinir frá nýju menntakerfi þjóðarinnar, ævimenntun. Skal hið nýja kerfi eins og áður hefur komið fram greinast í
tvo aðalþætti: frummenntun, þ. e. það skólakerfi, sem hingað til hefur verið búið
við, og fullorðinsfræðslu, þ. e. þann nýja aðalþátt sem þessu frumvarpi er ætlað að
skapa, tryggja og marka heildarstefnu hans. — Báðir aðalþættir ævimenntunarinnar,
frummenntunin og fullorðinsfræðslan, skuli jafnréttháir, þ. e. a. s. eiga jafnan rétt
á skipulagningu, framkvæmdum og fjárframlögum eftir því sem fjárhagsgetu landsmanna leyfir.
Að lokum er í grein þessari tekið fram að „fullorðinsfræðsla getur verið með
þrennu móti“. Hefur áður verið ítarlega fjallað um þrískiptingu þessa og hvernig
hennar gætir í lagasetningu frændþjóða okkar, svo og framkvæmdum á sviði fullorðinsfræðslunnar.
Um 2. gr.
Grein þessi lýtur að yfirstjórn fullorðinsfræðslunnar. Þetta er eina grein frumvarpsins, sem ágreiningur hefur orðið um í fullorðinsfræðslunefndinni. Nefndin
sem heild mælir með að greinin kveði á um hiklausa yfirstjórn Menntamálaráðuneytisinss og samráð þess við fullorðinsfræðsluráð, en um stofnun þess ráðs og
skipan fjallar 6. gr. frumvarpsins. Meiri hluti nefndarinnar telur að með því móti
sé nóg sagt um sjálfa yfirstjórnina, enda er ekki heldur ágreiningur um það í
nefndinni að aðeins einu ráðuneyti, Menntamálaráðuneytinu, sé falin æðsta stjórn
þessa fræðsluþáttar, en ekki höfð sú skipan á, sem sums staðar er, að Atvinnumálaráðuneytið hefur yfirstjórn þeirrar fullorðinsfræðslu, sem tengist atvinnulífinu og Menntamálaráðuneytið aðra þætti. Sú skipting orsakast af því að enn er ekki
um að ræða heildarlöggjöf sem tekur til allra þátta fullorðinsfræðslunnar eins og
fruinvarp það til laga sem hér liggur fyrir raunverulega er. Þar sem slik heildarlöggjöf er á næsta leiti eins og í Noregi er ætlunin að sú skipting hverfi.
Minni hluti nefndarinnar leggur til að bætt verði við 2. gr. þessum málsgreinum: „I Menntamálaráðuneytinu skal stofna sérstaka deild, fullorðinsfræðsludeild.
Hún er stjórnunaraðili í máluin sem varða fullorðinsfræðslu og samræmir eftirlit
með fræðslu sem veitt er samkvæmt lögum þessuni í samráði við fullorðinsfræðsluráð“.
Meirihluti nefndarinnar og þar nieð allir nefndarmenn geta fallist á að verkefni fullorðinsfræðslunnar hljóti að verða það mörg og vandasöm að reynslan muni
leiða það í ljós að þörf er sérstaks aðila eða sérstakrar deildar til að hafa þau
með höndum einvörðungu. Hins vegar hefur meirihluti nefndarinnar talið sig
hafa fengið þær upplýsingar og hafa þau gögn í hönduin, sem leiða í ljós að það
brýtur i bág við íslenska lagahefð að kveða þannig á í lögum um deildarskipan
ráðuneyta. Ákvörðun um þá deildarskipan er ráðuneytisins sjálfs og verður hér
að vera breytileg eftir því sem verkefni gefa tilefni til á hverjum tíma. Kemur
þetta greinilega fram í tilkynningu frá Menntamálaráðuneytinu, sérprentun nr. 70,
sem fjallar einmitt um Menntamálaráðuneytið, verkefni, skipulag og starfsreglur
og undirrituð er 7. niaí 1971 af þáverandi menntamálaráðherra Gvlfa Þ. Gislasyni.
Það er skoðun minnihlutans að vfirstjórn Menntamálaráðuneytisins verði
að verulegu leyti í höndum fullorðinsfræðsludeildar þess. Máli sínu til stuðnings
vekur minnihlutinn athygli á þvi að strax í fyrstu grein frv. er það tekið fram að
„fullorðinsfræðsla er annar þáttur í menntakerfi þjóðarinnar, ævimenntun, og er
hún að öllu jafn rétthá hinum þættinum, hinu lögbundna skólakerfi, frummennt-
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uninni“. Því vill minnihlutinn taka það fram að hann telur það sjálfsagt til áherslu
á mikilvægi þessa þátta og árangurs í störfuin að strax í upphafi sé komið á fót
í Menntaskólaráðuneytinu sérstakri deild er sjái um framkvæmd hans, ekki síst
þegar þess er gætt að ráðuneytinu er skipt í 7 deildir auk ahnennrar skrifstofu og
hafa a. m. k. þrjár deildir með höndum framkvæmdir hins lögbundna skólakerfis.
Hitt er minnihlutanum ljóst að fullorðinsfræðsludeild hefur að sjálfsögðu „samslarf við aðrar deildir eftir því sem verkefni gefa tilefni til“. Varðandi þá skoðun
sem fram hefur komið að það brjóti í bág við íslenska lagahefð að kveða í lögum
á um deildaskipan ráðuneyta bendir minni hlutinn á 7. gr. laga nr. 5 frá 10. apríl
1968, þar sem svo segir m. a.: „Fræðsliunálaskrifstofan skal vera deild í Menntamálaráðuneytinu", og enn fremur: „Fjármálaeftirlit skóla skal vera sérstök deild
í Menntamálaráðuneytinu'*. Þarna er að dómi minnihlutans tekin af öll tvímæli
um að lagaákvæði um sérstaka deild brjóta engan vegin íslenska Iagahefð. (Sbr.
tilkynningu frá menntamálaráðunevtinu um verkefni, skipulag og starfsreglur 7.
maí 1971. Sérprentun 70.)
Um 3. gr.
Greinin fjallar um þá aðila sem hafa munu á liendi fullorðinsfræðslu í einu
eða öðru formi. Þessuin aðilum er skipað í þrjá flokka og er það í aðalatriðum
miðað við þá þrískiptingu fullorðinsfræðslunnar, sem niðurlag 1. greinar gerir ráð
fyrir, enda þótt ljóst sé að flokkaskipting þessi og þrískiptingin í 1. grein falli
ekki að öllu leyti saman. Þannig er liklegt að fræðsluumdæmi og sveitarfélög hafi
á sínum vegum námsflokkastarfsemi, jafnvel námshópastarfsemi, en slíkt fræðslustarf telst til hins frjálsa náms og frístundamenntunar samkvæmt 1. grein frumvarpsins. — Rétt er að víkja að hverjum þessara þriggja flokka, sem aðilum fullorðinsfræðslunnar er skipað í, fyrir sig.
í fyrsta flokki eða a-lið 3. greinar er getið um þrenns konar aðila fullorðinsfræðslunnar: Ríki, fræðsluumdæmi og sveitarfélög. Ekki þarf að eyða mörgum, orðum að því hve sjálfsagður hlutur ríkis og sveitarfélags hlvtur að vera í sambandi
við frumkvæði, framkvæmd og aðild að fullorðinsfræðslunni. Ríki og sveitarfélög
liafa mikilvægu hlutverki að gegna í framkvæmd frumfræðslunnar og hljóta því
eðlilega að taka á sig á hliðstæðan hátt hinn annan þátt menntakerfis þjóðarinnar,
ævimenntunarinnar, þ. e. fullorðinsfræðsluþáttinn. Þriðji aðilinn, sem hér er nefndur, fræðsluumdæmi, er aftur á móti nýr af nálinni, og er tengdur þeirri nýskipan
fræðslumála landsins, sem lög um grunnskóla gera ráð fyrir. I II. kafla, 10. gr.
þeirra laga er gert ráð fyrir að landinu verði skipt í 8 fræðsluumdæmi, en hvert
þeirra hafi sitt fræðsluráð og sína fræðsluskrifstofu. — Fullorðinsfræðslunefndin
litur svo á að fræðsluumdæinin hljóti að vera virkur aðili í menntakerfi þjóðarinnar, ævimenntuninni, en láti sig ekki aðeins varða annan þátt þess, frummenntunina. Að vísu hafði nefndin á tímabili aðhyllst þá skoðun að svokölluð landshlutasamtök, sem nú er óðum að verða sérstakur stjórnunaraðili í málum ákveðinna
landssvæða og þá þeirra sömu og fræðsluumdæmin ná yfir, væru allt eins eðlilegur
aðili að framkvæmd fullorðinsfræðslunnar og hliðstæðan jafnvel meiri við ríki og
sveitarfélög. Nefndin féll siðan frá þeirri skoðun og réðu þvi rök þau sem áður
eru nefnd. Fræðsluráð, svo og fræðsluskrifstofa fræðsluumdæmanna, hljóta eðlilega
að koma mjög við sögu fullorðinsfræðslunnar.
I öðrum flokki eða b-lið greinarinnar eru aðilar vinnumarkaðarins tilnefndir sem eðlileg forystusveit í þeirri fullorðinsfræðslu sem tengist „atvinnulífinu í víðtækustu merkingu" eins og segir í niðurlagsþætti 1. greinar. Þessir aðilar
vinnumarkaðarins eru ekki skilgreindir nánar, en til þess ætlast að svo verði gert
í reglugerð eða reglugerðum sem kveða nánar á um einstakar greinar og einstök
atriði frumvarpsins, þegar og i því formi sem það verður að lögum. Hér er að
sjálfsögðu fvrst og fremst höfð í huga heildarsamtök tengd atvinnulífinu og vinnumarkaðnum, svo sem Alþýðusamband íslands, Vinnuveitendasamband Island, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Farmanna og fiskimannasamband íslands. Þá líka
stéttarfélög ýmiss konar sem eiga hlutdeild í vinnumarkaðnum og atvinnulífinu.
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Enn kynnu að koma til álita sem aðilar að fullorðinsfræðslu í tengslum við atvinnulífið starfsmannafélög og einstök fyrirtæki eða vinnustaðir svo og samtök
iðnnema.
í þriðja flokki eða c-lið þessarar greinar er svo gerð tilraun til að flokka
aila þá mörgu aðila, sem vafalaust hljóta að koma við sögu hins „frjálsa náms
og frístundamenntunar“, enda þótt sumir þessara aðila inuni einnig koma við sögu
skólanámsins, hliðstæðu frummenntunarinnar svo og starfsnámsins í tengslum við
atvinnulífið, en þannig munu málin vafalaust skipast varðandi þá aðila, sem hér
eru nefndir „fræðslusambönd í landinu öllu.“ — Þeim mörgu aðilum, sem hér um
ræðir, er skipað í þrjá flokka og þá miðað við þau svæði er þeir starfa á fremur
en þau verkefni, er þeir takast á hendur. Sé starfsemi félags er annast vill fullorðinsfræðslu sem frjálst nám og frístundamenntun takmörkuð við ákveðinn stað,
hrepp, sveitarfélag eða bæjarfélag er það kallað fræðslufélag í frumvarpi þessu.
Hafi hins vegar félagsheild er vinnur að sömu eða sams konar verkefnum heilt
fræðsluumdæmi eða svæði landshlutasamtaka að starfsvettvangi kallast hún fræðslusamtök. Nái starfsemin aftur á móti til landsins alls, er heitið fræðslusamband
notað, þó því aðeins að viðkomandi félagsskapur hafi hlotið viðurkenningu Menntamálaráðuneytisins til þess að bera það heiti og njóta þeirrar sérstöðu er fræðslusamböndin njóta samkvæmt lögum þessum (sbr. 13. gr. og 34. gr.) (Sbr. sænskar
heimildar um fræðslusamböndin: SFS 193: 463 og Kungl. Maj:ts proposition nr. 54,
ár 1973, bls. 10).
Um 4. gr.
Þessi grein fjallar um ábyrgð opinberra aðila varðandi fullorðinsfræðsluna.
Þeir opinberu aðilar sem hér er átt við eru: Ríki, fræðsluumdæmi og sveitarfélög.
í hugtakinu ábyrgð felst í þessu sambandi allt í senn: frumkvæði, skipulagning og framkvæmd. Viðkomandi aðilar eiga að ábyrgjast að þau fyrirheit, sem felast
í frumvarpinu um fullorðinsfræðslu, verði ekki dauður bókstafur þegar og ef fruinvarpið verður samþykkt sem lög frá Alþingi.
Ábyrgð ríkisins í þessum, efnum er tvíþælt samkvæmt ákvæðum laganna. Annars vegar ber ríkið ábyrgð á fullorðinsfræðslu sem veitt er af eigin stofnunum þess.
Er þar fyrst og fremst átt við fullorðinsfræðslu sem er hliðstæð frumfræðslu og
látin er i té í skólastofnunum sem ríkið rekur að mestu eða öllu leyti, svo sein
í framhaldsskólum og háskóla, þótt grunnskólinn sé einnig hafður í huga svo og
námsflokkar og námshópar. Hins vegar ber svo ríkið ábvrgð á fullorðinsfræðslu
sem er tengd atvinnulífinu eða beinlínis þáttur í mótun þess og skipulagningu.
Þar sem í síðara þættinum er um fullorðinsfræðslu að ræða er lítið sem ekkert
hefur verið rækt eða til stofnað í landi okkar, er það sérstaklega mjkilvægt að
hér verði frumkvæðið, skipulagningin og framkvæmdin í höndum ríkisins og það
ábyrgist þannig að þessi þáttur fullorðinsfræðslunnar verði frá upphafi metinn að
verðleikum og honum sómi sýndur.
Ábyrgð fræðsluumdæma og sveitarfélaga verður með öðru móti. Frumkvæði,
skipulagning og framkvæmd hlýtur að koma frá fræðsluumdæmunum og sveitarfélögunum sjálfum og verða síðan að samningsatriði milli fyrrgreindra aðila og
Menntamálaráðuneytisins. — I því eiga að felast forréttindi að geta tryggt íbúum
fræðsluumdæma og sveitarfélaga sem mesta og fjölþættasta fullorðinsfræðslu á sama
hátt og það er keppikefli að vera ekki afskiptur á vettvangi frumfræðslunnar. —
Má fastlega gera ráð fyrir því að forráðamenn fræðsluumdæma og sveitarfélaga
muni leggja metnað sinn í að hafa hér það frumkvæði sem þessi grein frumvarpsins gerir ráð fyrir og telji mikilvægt að eiga þess kost að geta borið ábyrgð á fullorðinsfræðslu í þeim stofnunum, er hlíta forsjá þeirra að meira eða minna leyti.
Átt er hér líka við fullorðinsfræðslu, sem er hliðstæða frumfræðslu á grunnskólaog framhaldsskólastigi, þótt ætla megi að námsflokkastarfseminnar muni víða gæta
mjög og hún geti auðveldast náð til allra þriggja þátta fullorðinsfræðslunnar.
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Uin 5. gr.
Hér er vikið að fjárframlögum opinberra aðila til fullorðinsfræðslu, sem ekki
er á ábyrgð þeirra, sjálfra hinna opinberu aðila. Þar sem hér er um að ræða þátt
sem að verulegu leyti tekur til sjálfrar skipulagningar fullorðinsfræðslunnar og
skapar henni markmið þótti rétt að þau ákvæði stæðu í I. kafla frumvarpsins, enda
þótt þeim verði gerð fvllri skil síðar, þ. e. í IV. kafla sem ber heitið Fjárveiting
til fullorðinsfræðslu og fleira.
Sá aðili, sem, mest hlýtur að leggja af mörkum til fullorðinsfræðslunnar, er
að sjálfsögðu ríkið. Þau fjárframlög ná auðvitað til þeirrar fullorðinsfræðslu sem
rikið sjálft ber ábyrgð á og nefnd var í 4. grein. En rikið hlýtur líka að gera öðrum
aðilum kleift að rækja fullorðinsfræðslu og virkja þannig áhuga og frumkvæði
sem fyrir hendi er. Þetta verður að sjálfsögðu eklti gert á annan hátt en með beinum fjárframlögum, stuðningi við fræðslustarfsemi viðkomandi aðila á sviði fullorðinsfræðslunnar. Hér getur verið um marga aðila að ræða. Þeim er í a-lið
skipað í tvo flokka til glöggvunar. í öðrum flokknum cru aðilar atvinnulífsins og
hefur áður í þessari greinargerð verið vikið að hverjir þeir aðilar gætu verið, enda
þótt sú upptalning væri engan veginn tæmandi. — í hinum flokknum, sem eðiilegt
mætti telja að hlyti fjárstyrk frá rikinu til þess að rækja fullorðinsfræðslu, eru
svo fræðslufélög einstakra staða eða félög sem sinna ákveðnum verkefnum, fræðslusamtök sem starfa í fræðsluumdæmum, en þó alveg sérstaklega fræðslusamböndin
er hafa landið allt sem starfsvettvang og ítarlega var gerð grein fyrir í skýringum
við 3. grein. Eins og þar kemur fram og siðar verður áréttað hljóta fræðslusamböndin að hafa algerlega sérstöðu meðal annarra fræðsluaðila en hinna opinberu.
Það hlýtur að teljast öldungis eðlilegt að fræðsluumdæmin og sveitarfélögin
stvrki þá fræðsluaðila sein takmarka starfsemi sina annars vegar landfræðilega
við umdæmin og sveitarfélögin, en hins vegar verkefnalega við viðfangsefni sem
tengjast ákveðnum aðstæðum staða og tíma. Að sjálfsögðu er ekki hægt að skylda
fræðsluumdæmin eða sveitarfélögin til slíks, en hitt sýnist auðsætt að menningarstarfsemi eins og fullorðinsfræðslan hlýtur að stuðla að hagsæld og framsækni íbúanna á viðkomandi svæðum. Er því talið eðlilegt að Samband islenskra sveitarfélaga láti styrkveitingar þessar og þann hvata, sem þær eru efnahagslega og menningarlega, til sín taka og hafi forgöngu um, að móta stefnu og gera tillögur til
Menntamálaráðuneytisins, en á þeim tillögum verði siðan grundvallaðar reglur um
beinar og óbeinar stvrkveitingar.
Um 6. gr.

I þessari grein segir frá sérstökum aðila, er gegna skal ráðgefandi og mótandi
hlutverki varðandi fullorðinsfræðsluna, svokölluðu fullorðinsfræðsluráði. Það hefur
áður komið fram í þessari greinargerð (sbr. skýringu við aðra grein) að Norðmenn hófu skipulagningu og framkvæmd fullorðinsfræðslu þar í landi svo að verulega um munaði með því að tryggja stofnun og starfsemi tveggja aðila, annars
vegar fullorðinsfræðsluráðs, 7—9 manna, hins vegar með stofnun fullorðinsfræðsludeildar innan Kirkju- og menntamálaráðuneytisins. — (Sbr. norskar heimildir um
fulorðinsfræðsluráð svo og fulorðinsfræðsludeild: St. prp. nr. 92 (1964—1965) bls.
24: Vaksenopplæring for alle, bls. 65).
Fullorðinsfræðslunefndin lítur svo á að hyggilegt sé að fylgja fordæmi Norðmanna að þessu leyti og koma á fót fullorðinsfræðsluráði, er gegni sams konar
hlutverki og samsvarandi ráð hefur til þessa gegnt í Noregi.
Um samsetningu ráðsins hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að tillögur
þar að lútandi skuli ekki vera um of bindandi í sjálfum lögunum um fullorðinsfræðsluna. Mikilvægara sé hitt að finna eðlilegt og réttlátt hlutfall milli þeirra
þriggja heilda, sem fulltrúa hljóti að eiga í ráðinu. Þær þrjár heildir, sem hér um
ræðir, eru: a) hið opinbera, b) aðilar vinnumarkaðarins og c) fræðslusamböndin,
hinar stóru fræðslueiningar sem, reka fræðslustarf í landinu öllu. Um það varð
samkomulag i nefndinni að leggja til að hlutur atvinnulífsins og vinnumarkaðar-

342

Þingskjal 63

ins yrði sýnu stærstur. Verður að kveða nánar á uin í reglugerð hvaða aðilar
vinnumarkaðarins skulu eiga fulltrúa í fullorðinsfræðsluráði en eðlilegt virðist að
Vinnuveitendasamband íslands, Alþýðusamband íslands og Bandalag starfsmanna
starfsmanna ríkis og bæja ættu þar aðild.
Minnstur verður að tiltölu hlutur hins opinbera, tveir fulltrúar: ríkisins, landshlutasamtakanna svo og sveitarfélaganna. Gæti virst eðlilegt að stjórnarráðið tilnefndi annan fulltrúann og Samband íslenskra sveitarfélaga hinn.
Þriðja heildin sem á að tilnefna fulltrúa i fullorðinsfræðsluráðið er svo fræðslusamböndin. Þar sem þau eru raunverulega með öllu óþekkt stærð og ekkert fræðslusamband í landinu, sem hlotið hefur þá viðurkenningu sem frumvarp þetta gerir
ráð fvrir (sbr. 13. gr.), er að sjálfsögðu litlar ábendingar hægt að gefa um hverjir
þar ættu að tilnefna fulltrúa. Menningar- og fræðslusamband alþýðu, MFA er nú
eina ótvíræða fræðslusambandið, sem starfar í landinu, enda þótt líta megi á önnur
félagssamtök sem fræðslusambönd að meira eða minna leyti, svo sem Kvenfélagasamband íslands að dæmi sé tekið.
Hins vegar má fastlega gera ráð fvrir að
þróunin verði hin sama hér og í nágrannalöndum okkar að fræðslusambönd verði
stofnuð og það heldur fleiri en færri. Vekja má athygli á því að stjórnmálaflokkar
á Norðurlöndum hafa á síðustu árum keppst við að stofna fræðslusambönd og breytt
ákveðnum þáttum starfsemi sinnar þannig að þeir gætu uppfyllt þau skilyrði sem
sett eru til slíkrar viðurkenningar. Mætti rita um þetta langt mál, þótt hér verði
látið staðar numið.
Niðurlagsmálsgrein þessarar 6. greinar frumvarpsins að ráðið kjósi formann
úr sínum hópi og setji sér starfsreglur sem siðan hljóti staðfestingu Menntamálaráðuneytisins er í fullu samræmi við þá heildarstefnu frumvarpsins að reyna að
fryggja frumkvæði „neðan frá“, ef svo mætti að orði komast, frá þeim aðilum
sjálfum, sem fullorðinsfræðsluna eiga að hafa með höndum og njóta hennar. Kemur þesssi afstaða nefndarinnar einnig fram í 4. grein b-lið svo og 5. gr. b-lið. Hins
sama gætir víðar i frumvarpinu. Nefndin telur mikilvægt að fullorðinsfræðslan
vaxi með eðlilegum hætti vegna þess að sem flestir hafi skynjað þörfina fyrir hana,
en hún komi ekki sem valdboð ofan frá og verði skilin á þann veg að henni sé
raunverulega þröngvað upp á skólakerfið, atvinnulifið og almenning.
Um 7. gr.
Þessi grein hefur á margan hátt sérstöðu og kemur það væntanlega í l.jós i
þeirri greinargerð sem fylgir.
Greinin tekur til fullorðinsfræðslunefnda í fræðsluumdæmum. Eins og greinin
er orðuð, gætir i henni tveggja sjónarmiða, sem ekki verða á einfaldan hátt sam,einuð. Annað er sjónarmiðið urn sérstöðu fullorðinsfræðslunnar og mikilvægi þess
að sá aðili sem fara á með stjórn frumfræðslunnar í fræðsluumdæmunum, þ. e.
fræðsluráðin, hafi ekki sjálfdæmi um hlutdeild og framkvæmd þessa annars þáttar
menntakerfisins, ævimenntunarinnar. — Hins vegar er svo það sjónarmið að eðlilegt sé að líta á menntakerfið sem heild og greina ekki alltof skarpt og ákveðið
rnilli hinna tveggja þátta, frumfræðslu og fullorðinsfræðslu, enda er ljóst að skilin
verði ekki alltaf glögg og skýr. Því ber að hagnýta starfskrafta og stjórnunaraðstöðu í þágu beggja fræðsluþáttanna eftir þvi sem samrýmist ákvæðum 21. og 22.
greinar þessa lagafrumvarps. — Reynt er í greininni eins og hún er orðuð að
taka tillit til beggja sjónarmiðanna. Það er i fullu samræmi við fyrra sjónarmiðið
að skipaðar skuli í fræðsluumdæmunum sérstakar fullorðinsfræðslunefndir og í
þeim nefndum skuli vera 5 fulltrúar frá aðilum, sem ekki eiga sjálfskipaðan fulltrúa í fræðsluráðum umdæmanna. Af þessum 5 fulltrúum, skulu þrir vera frá aðilum vinnumarkaðarins, en tveir frá fræðslufélögum og fræðslusamböndum. Með
þessu móti verður hlutur aðila utan hins opinbera verulegur í fullorðinsfræðslunefndunum. — Til móts við hið síðara sjónarmið, sem áður var nefnt, er komið
á tvennan hátt: Annars vegar með því að allt fræðsluráð umdæmanna tekur sæti
i fullorðinsfræðslunefndunum, alls 5 fulltrúar eða jafnmargir og hinir sem áður
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hafa verið nefndir, hins vegar er svo fræðsluráðinu ætluð bein aðild að þeirri
slefnumótun og þeim verkefnum sem fullorðinsfræðslunefndin hefur gert ályktanir
um og þá auðvitað hðfð í huga aðstaða þess til stjórnunar og framkvæmda. Þetta
síðara atriði er áréttað í upphafsorðum 7. greinarinnar, þar sem segir að fræðsluráð fari með stjórn fullorðinsfæðslu í umdæmi sínu ásamt með o. s. frv. Á þann
hátt er undirstrikað að fræðsluráð skal sinna fullorðinsfræðslunni og ætla henni
verulegan hlut í þeirri aðstöðu sem ráðinu verður biiin úti í fræðsluumdæmunum.
Eðlilegt má teljast að fullorðinsfræðslan fái að þróast úti í fræðsluumdæmunum á íslandi og reynt verði að gera sem flesta þátttakendur í þeirri þróun og
ábyrga fyrir henni án þess þó að stuðla að því á nokkurn hátt að togstreita skapist
milli aðila frumfræðslunnar og fullorðinsfræðslunnar (sbr. danska heimild um að
gera tvö mismunandi ráð sem nú eru skolekommission og fritidskommission að einu
ráði, undervisningskommission. Udkast til Forslag om ændring af skolestyrelsesloven, udkast, juni 1973, bls. 5).
B

II. KAFLI
Fræðslan.
öðrum kafla frumvarps til laga um fullorðinsfræðshi má skipta í firnrn þætti,
þannig:
a) 8. og 9. gr. fjalla um fullorðinsfræðslu sem á hliðstæðu í frumfræðslunni
(sbr. 1. gr. a-lið).
b) 10.—12. gr. taka til fullorðinsfræðslu i tengslum við atvinnulífið og vinnumarkaðinn (sbr. 1. gr. b-c).
c) 13.—15. gr. lúta að þeirri fullorðinsfræðslu sem að mestu leyti er frjálst
nám og frístundamenntun (sbr. 1. gr. c-lið).
d) 16. og 17. gr. eru um svokallaða fullorðinsdeild svo og aðalform eða þætti
f u I Iorðinsfræðslunnar.
e) 18. og 19. gr. eru um aðild fullorðinsfræðslunnar að væntanlegri kennslugagnastofnun ríkisins og um kennslufræðilegar stöðvar vegna fullorðinsfræðslunnar í fræðsluumdæmum landsins.
Mun nú leitast við að skýra einstakar greinar eftir því sem ástæða þvkir til.
Um 8. gr.
Greinin fjallar um fullorðinsfræðslu, sem er hliðstæð frummenntun. Um þennan þátt fullorðinsfræðslunnar skal setja fyrirmæli í reglugerð, er Menntamálaráðuneytið lætur semja. Skal sú reglugerð kveða á um eðli þessa náms, hvað kenna
skuli, á hvern hátt kennslan fari fram og eins hitt að hvaða áfanga í hinu hefðbundna skólakerfi sé stefnt. Skal þá jafnan miða við að um raunverulega fullorðinsfræðslu sé að ræða, en kennsla og framsetning taki ekki mið af þeirri frummenntun einni, sem ætluð er börnum og unglingum sem nám stunda á þeim áfanga
frumfræðslu er um ræðir.
Um 9. gr.
Greinin fjallar um prófvottorð og námsmat i fullorðinsfræðslu sem hliðstæð
er frumfræðslunni. Hún er því raunverulega beint framhald af 8. grein eins og
áður hefur verið bent á. Hins vegar taldi nefndin rétt að hafa greinarnar tvær
en ekki eina, þ. e. a. s. skeyta efni 9. greinar við hina 8. Þar sem fyrri greinin,
sú 8. er í sjálfu sér harla viðamikil, spannar raunverulega yfir nærri allt það i
fullorðinsfræðslunni, sem á einhvern hátt getur talist hliðstæða frumfræðslunnar,
svo er og efni 9. greinarinnar það sérstætt, að nauðsyn ber til að greina það frá
og setja fram í sjálfstæðri grein. Prófvottorð þau eða námsmat, sem átt er við,
taka til eftirtalinna áfanga: Grunnskólaprófs, stúdentsprófs, sérskólaprófs svo og
háskólaprófa úr ýmsum deildum. — Þar sem inntak og lokamark þess þáttar full-
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orðinsfræðslunnar, sem er hliðstæð frumfræðslunni, er hið sama (sbr. 8. grein og
skýringu við hana) sýnist auðsætt og algert réttlætismál að prófvottorð eða námsmat sem kveður upp dóm um árangur þeirrar menntunar, sé að engu talið minna
en verið væri að dæma um námsárangur i frumfræðslunni. Þar með er þvi hins
vegar ekki slegið föstu að á allan hátt verði fvlgt gildandi aðferðum við mat á
árangri þeirra sem taka þátt í fullorðinsfræðslu hliðstæðri frumfræðslunni. Gæti
reyndar ýmislegt mælt með því að svo vrði ekki gert.
Uin 10. gr.
Þessi grein er að dómi fullorðinsfræðslunefndarinnar sérlega mikilvæg, enda
á raunverulega að grundvallast á henni sá þáttur fullorðinsfræðslunnar, sem nefndin
telur að verða muni þýðingarmikill og fjölhreytilegur og hefur áður verið að því
vikið i greinargerð þessari. — Það hefur lika komið fram í greinargerðinni að sá
þáttur sem hér um ræðir, fullorðinsfræðsla i tengslum við atvinnulífið eða þáttur
í skipulagningu og þróun vinnumarkaðarins, er sums staðar í nágrannalöndum
okkar slitinn úr tengsluiu við aðra þætti fullorðinsfræðslunnar og umsjón hans
og yfirstjórn í höndum Atvinnumálaráðuneytis viðkomandi lands, en ekki Menntamálaráðuneytisins. Af því leiðir að sjálfsögðu einnig að um þennan þátt er fjallað
í sérstökum lagabálki sem tekur til hans eins. — Fullorðinsfræðslunefndin leit
hins vegar svo á að slík aðgreining væri með öllu óeðlileg hér á landi þar sem
einingar allar eru miklu minni. Því taldi hún rétt að fylgja um þetta fordæmi
norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar.
Nefndin leggur þvi til að á þessari 10. grein grundvallist reglugerð um fullorðinsfræðslu, sem líta beri á sem þátt í atvinnulífinu í þeim skilningi að hann
skapi möguleika til að styrkja atvinnuvegina. Nefndinni er ljóst að sú reglugerð
sem hér um, ræðir hlýtur að verða allviðamikil, enda er mikilvægt að tekið sé
þar tillit til sem flestra þátta atvinnulífsins og skapaðir möguleikar til margháttaðrar fræðslustarfsemi, eftir því sem við á i einstökum og ólikum tilvikum.
Hér gæti verið um að ræða heinar fræðslustofnanir einstakra eða fleiri atvinnugreina, en einnig er hugsanleg mjög takmörkuð fræðslustarfsemi á ákveðnum vinnustöðum eða á vegum fyrirtækia. Er þetta tvennt, svo ólikt sem það nú er innbvrðis, nefnt sem dæmi um vanda og víðfeðmi umræddrar reglugerðar.
Um 11. gr.
Greinin tengist 10. grein og myndar ásamt henni og hinni 12. sérstakan þátt
í þessum kafla frumvarpsins eins og áður hefur komið fram. Greinin fjallar um
það hvernig staðið skal að framkvæmd fullorðinsfræðslu í tengslum við atvinnulifið og markar að því leyti nokkra stefnu í sambandi við reglugerð þá, sem vikið
er að í 10. grein og frekar er fjallað um í skýringu þeirrar greinar.
Fullorðinsfræðslunefndin telur það mjög áriðandi að takast megi sem breiðust
og víðtækust samstaða um fullorðinsfræðslu í tengslum við atvinnulifið svo mikilvægur sem sá þáttur er að mati nefndarinnar. — Sú samstaða þarf að taka til
þriggja aðila og eru þeir nefndir í greininni. Það eru: a) Skólayfirvöld á hverjum
stað svo að tryggja megi alla þá aðstoð og aðstöðu, sem skólar og skólastofnanir
geta látið í té. Er þar bæði um að ræða kennslukrafta og húsnæðisaðstöðu og enn
fremur samhæfingu og samræmingu námsefnis eftir því sem ástæður þykja til
um þennan þátt fullorðinsfræðslunnar og þá frumfræðslu sem ætlað er að þjóna
atvinnuvegunum og efla þá. Skóli og atvinnulif þarf að mati fullorðinsfræðslunefndarinnar að tengjast mun meira en nú er og verður að gera allt sem hægt er
til að stuðla að slikri þróun og koma í veg fvrir að tortryggni skapist milli skólayfirvalda og þeirra sem hefjast vilja handa um að koma á fullorðinsfræðslu í
tengslum við atvinnulifið. b) Samtök starfsfólks svo að sá eða þeir aðilar vinnumarkaðarins geri sér ljóst hve mikill ávinningur er að mótun og sköpun þessa
þáttar fullorðinsfræðslunnar og gerist því virkir aðilar að skipulagningu og framkvæmd, en ekki aðeins óvirkir þolendur og þiggjendur fræðslu sem á litinn sem
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engan hljómgrunn í vitundarlífi starfsfólksins. c) Samtök atvinnurekenda svo að
einnig þau leggi sitt af mörkum að framkvæmd og fyrirgreiðsla geti orðið sem
best, að fræðslan komi að notum og verði bæði til að efla atvinnulífið, tryggja
persónuþroska og verkmenningu og auka ábvrgðartilfinningu, og skapa greiðari og
meiri upplýsingamiðlun milli allra þeirra, sem sameiginlegra hagsmuna hafa að
gæta.
Um 12. gr.
Þessi grein er í sjálfu sér nokkuð sérstæð, þar sem hún fjallar um fullorðinsfræðslu, sem falin er atvinnufvrirtæki eða framkvæmd á ákveðnum vinnustað.
Hún er eins og áður hefur komið fram dæmi um. það með hvaða móti framkvæma
má fullorðinsfræðslu i atvinnulifinu. í henni felst einfaldlega árétting á því að
starfsnám í atvinnulífinu má aldrei verða að sérmáli eins aðila, hér forsvarsmanna
fyrirtækis eða vinnustaðar, enda þótt frumvarp þetta eigi að stuðla að því að slíkt
nám eða slík fræðsla geti farið fram í fvrirtækinu og á vinnustaðnum. — Komi
til þess að fyrirtækið eða vinnustaðurinn verði vettvangur fullorðinsfræðslu, sem
sé þáttur í eflingu atvinnulífsins, eiga forráðamenn fyrirtækisins eða vinnustaðarins ekki að hafa sjálfdæmi um það hvernig þeirri fræðslu skuli hagað og hvaða
tilgangi og markmiði hún skuli þjóna. Þar verða einnig til að koma starfsmenn
fyrirtækisins eða fulltrúar þeirra. Hér reynir á samstarf og samvinnu, enda vænlegast til árangurs að frá upphafi sé sem flestum ljóst hvað gera á, og hægt sé
að nota góðar ábendingar og tillögur frá sem allra flestum. — Þessi sömu vinnubrögð eiga allt eins við í þeim fyrirtækjum eða á þeim vinnustöðum, þar sem sérstakur maður hefur það starf með höndum á vegum fyrirtækisins eða vinnustaðarins að annast fræðslu eða upplýsingastarfsemi. Slikur starfsmaður á ekki að geta
skipulagt eða staðið að framkvæmd fullorðinsfræðslu, sem nýtur opinbers styrks,
í samráði við eigendur eða forystumenn fyrirtækisins eða vinnustaðarins eina saman. Einnig í slíkum tilvikum eiga starfsmennirnir að geta haft áhrif á tilhögun
og framkvæmd fullorðinsfræðslunnar fullkomlega til jafns við áðurnefndan starfsmann og forystulið fyrirtækisisins eða vinnustaðarins.
Um 13. gr.
Greinin fjallar um fræðslusamböndin, þær sérstæðu félagsheildir sem fullorðinsfræðslunefndin telur að eigi að njóta verulegrar sérstöðu í þeirri fullorðinsfræðslu sem víða erlendis er kölluð „frjáls og óháð“ til aðgreiningar frá hinum
tveim þáttum, fullorðinsfræðslunnar, skólanáminu og starfsnáminu. Það álit nefndarinnar byggist ekki á því einu að fræðslusamhöndin hljóti að hafa sérstöku og
mikilvægu hlutverki að gegna i sambandi við þann þátt fullorðinsfræðslu sem i
1. grein c-lið er kölluð „frjálst nám og fristundamenntun“. Hitt kemur jafnframt
til að fullorðinsfræðslunefndin álítur að fræðslusamböndin muni einnig koma við
sögu fullorðinsfræðslunnar í tengslum við atvinnulífið, svo og að nokkru þeirrar
fullorðinsfræðslu, sem hliðstæð er frumfræðslunni (sbr. niðurlag 16. greinar).
Nefndin telur eðlilegt að gerðar séu tilteknar kröfur og þær verulegar til slikra
fræðslusambanda. Kröfur þær sem taldar eru upp i greininni eru raunverulega
fimm. Fyrsta krafan er sú að fræðslusambandið hafi á sínum vegum fræðslustarf
i landinu öllu, enda er það hin upphaflega skilgreining á fræðsiusambandi (sbr.
skýringu á 3. grein frumvarpsins). Slikt fræðslusamband hlýtur því eðli sinu samkvæmt að vera mvndað af einstaklingum um land allt, félögum eða félagsheildum,
og er hið síðartalda mun eðlilegra. önnur krafan sem gerð er til fræðslusambands
er sú að það hafi sjálfstæða stjórn, það sé ekki hvað stjórn og ákvarðanatekt snertir
aðeins ósjálfstæður hluti einhverrar annarrar félagsheildar. Þessi önnur krafa er
mjög mikilvæg til að fvrirbyggja misnotkun. Um verði að ræða frjálst og opið
fræðslustarf sem fyrst og fremst þjóni hagsmunum þeirra er fræðslunnar eiga að
njóta, en þannig um leið beint og óbeint hagsmunum félagsheilda, svo og samfélagsins. — Þriðja krafan sem gerð er til fræðslusambandanna er sú að þau hafi
aðskilinn fjárhag. I því felst að sjálfsögðu ekki að fræðslusamböndin geti ekki
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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notið fjárhagslegs stuðnings annarra aðila en hins opinbera eða ríkisins eins. En
í því felst hitt að þeim fjárframlöguni fylgi ekki umráðaréttur og bein ákvarðanatekt af hálfu þess eða þeirra sem fjármunina leggja fram. Fjárhagur fræðslusambandanna skal vera aðskilinn, þ. e. að fjármunum sambandanna verði varið að
vilja stjórnar og félagsmanna og félagsheildanna, en ekki utanaðkomandi aðila.
Bókhald fræðslusambandanna skal vera háð opinberu eftirliti til að koma í veg
fvrir misnotkun opinberra styrkja.
Fjórða krafan sem gerð er til fræðslusambandanna svo að þau geti notið þeirra
sérréttinda sem þeim eru tryggð í frumvarpi þessu er sú að Menntamálaráðuneytið
hafi viðurkennt þau.
Fimmta og siðasta krafan er sú að fræðslusamböndin hlíti þeiin reglum sem
ráðuneytið setur.
Um 14. gr.
Um fræðslusamtök í fræðsluumdæmunum, svo og fræðslufélög í sveitarfélögunum, gilda samkvæmt frumvarpinu hliðstæðar reglur og um fræðslusamböndin,
nema hér kemur ekki við sögu Menntamálaráðuneytið, heldur fullorðinsfræðslunefndir umdæmanna sem veita skulu fræðslusamtökunum og fræðslufélögunum
viðurkenningu að uppfylltum hliðstæðum kröfum þeim sem nefndar voru í 14.
grein varðandi fræðslusamböndin. Slík viðurkenning gerir viðkomandi fræðslusamtök og fræðslufélög stvrkhæf, en veitir þeim á engan hátt hliðstæða stöðu og aðstöðu og fræðslusamböndin hljóta með viðurkenningu Menntamálaráðuneytisins.
Mikilvægt er engu að síður að gengið sé úr skugga um að farið sé að öllu leyti
eftir fyrirmælum greinar þessarar og fullt sjálfstæði fræðslusamtaka og fræðslufélaga tryggt, bæði varðandi stjórn og fjárhag eins og áður hefur verið fjallað um
í skýringu við 13. grein.
Um 15. gr.
Grein þessi er hin síðasta af þrem er sérstaklega fjalla um þriðja hóp aðila,
samkvæmt skilgreiningu 2. greinar c-liðar, þ. e. fræðslusambanda, fræðslusamtaka
og fræðslufélaga. Greinin er raunverulega í þrem liðum, sem eðlilegast væri að
kalla a, b og c þótt ekki sé það reyndar gert.
1 upphafi greinarinnar er starfssvið og starfsvettvangur þessara þriggja aðila
skilgreindur og leitast við að hafa þá skilgreiningu sem opnasta og víðfeðmasta
svo að hún geti á engan hátt orðið til að draga úr fjölbreytni fræðslustarfsins og
lokað einhverjum leiðum. Hugtökin sem notuð eru ,,menningarstarfsemi“ og
„fræðslustarfsemi" eiga einmitt að tryggja þá túlkun og þann skilning fullorðinsfræðslunefndarinnar.
Rétt er að vekja sérstaka athygli á hugtakinu menningarstarfsemi, en með því
er verið að árétta hið nána samband milli fullorðinsfræðslunnar og allrar menningarstarfsemi í víðtækustu merkingu. Svo sem alkunna er, eru nú víða tvö ráðuneyti hlið við hlið, sérstakt Menntamálaráðuneyti og annað Menningarmálaráðuneyti,
en eins og að likum lætur verður verkaskiptingin milli þeirra stundum heldur
óljós og erfitt að draga skýra markalínu. 1 þessu sambandi mætti vitna í ummæli
minnihluta norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar frá 1970, þar sem hann leggur
til að tengja saman fullorðinsfræðslu og menningarmál í sveitarfélögunum. (Sbr.
Vaksenopplæring for alle, bls. 125 og 126). Það eru einmitt tengsl inenningarlífs
og fræðslustarfsemi sem nefndin hefur í huga þegar hún áréttar að urnrædd fullorðinsfræðsla geti náð til hvers konar menningar- og fræðslustarfsemi.
Annar liður 15. greinar fjallar um þann stvrk er áðurnefndir aðilar, fræðslusambönd, fræðslusamtök og fræðslufélög eiga að geta átt kost á frá ríkinu. Fjárhæð sú sem lögð verður til þessa þáttar fullorðinsfræðslunnar verður að sjálfsögðu ákveðin i fjárlögum hverju sinni. Þar verður þó vafalaust aðeins um heildarupphæð að ræða. Nokkuð af þeirri heildarupphæð er bundið i samræmi við síðari
greinar frumvarps þessa, þær er lúta að fjárveitingu til fullorðinsfræðslu (sbr.
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IV. kafla frumvarpsins) og má þar scrstaklega benda á fjárstyrki til fræðslusambandanna (sbr. 34. grein.) En að ððru Ieyti setur Menntamálaráðuneytið reglur
um styrkhæfni hinna mism.unandi þátta menningar- og fræðslustarfseminnar og
er hér fyrijj og fremst sú starfsemi höfð í huga sem gerð er fyllri skil í 33. grein
frumvarpsins enda þótt ekki beri að líta á upptalningu þá, sem þar er birt, sem
taunandi.
í síðustu málsgr. 15. gr. er svo fjallað um styrk frá fræðsluumdæmunum til
fræðslusamtaka í fræðsluumdæmunum og fræðslufélaga í sveitarfélögum. Eins og
fram var tekið í skýringum við b-lið 5. gr. frumvarpsins er til þess ætlast að fullorðinsfræðslan komi ekki samkvæmt beinni fyrirskipun frá stjórnvöldum, að ofan,
heldur vaxi hún upp með eðlilegum hætti úr jarðvegi hinna mismunandi byggðarlaga og geti þá að verulegu leyti endurspeglað aðstæður á hverjum stað og þann
áhuga, sem þar er fyrir hendi, á að hagnýta sér þau tækifæri sem í boði eru. Það
hlýtur því að vera hinn eðlilegi gangur mála í fræðsluumdæmunum að þær reglur
sem Menntamálaráðuneytið setur og snerta umræddar styrkveitingar byggist á tillögum þar að lútandi sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur komið á framfæri við ráðuneytið. — Má að þessu leyti líta svo á að frumkvæðið geti verið að
jöfnu Menntamálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga og ekki síður
hins síðarnefnda aðila, þar sem hér er um að ræða ráðstöfun á þeim fjármunum
fræðsluumdæmanna sem landshlutasamtökin og sveitarfélögin hafa lagt af mörkum
til menningar- og fræðslustarfsemi.
Um 16. gr.
I þessari og næstu gr. frumvarpsins er fjallað um skipan fullorðinsfræðslunnar, þau form eða gerðir, sem hún fær í upphafi. Af ásettu ráði hefur fullorðinsfræðslunefndin reynt að takmarka formin sem mest má verða og leitast jafnframt
við að vekja athygli á þeim formum fullorðinsfræðslunnar sem þegar hafa verið
gerðar tilraunir með hér á landi og náð vinsældum. Tilgangurinn er að sjálfsögðu
sá að treysta stöðu þeirra og búa sem best að þeim.
16. gr. fjallar að visu í fyrstu málsgrein um þá sjálfsögðu staðreynd að fullorðinsfræðsla sem hliðstæð er frummenntun og stefnir þá að sama marki og hún,
þ. e. áfangaprófum á hinum mismunandi skólastigum, — geti verið með ýmsu móti
eftir því sem eðli hennar og markmið segir til um. — En aðalefni greinarinnar er
engu að síður að skýra hugtakið fullorðinsdeild sem ákveðið kennsluform, enda
hafi það sérstöðu í þeirri fullorðinsfræðslu, sem á hliðstæðu í frummenntun. Sérstaðan felst í mörgu. Fullorðinsdeildin veitir fullorðnum menntun hliðstæða frummenntun, en þó skal fræðslan miðuð við þroska, aldur og reynslu fullorðinna, ekki
barna og unglinga. Hlýtur þetta að hafa veruleg áhrif á námsefni jafnt sem kennsluaðferðir. I annan stað hefur fullorðinsdeildin þá sérstöðu að hana má fela skólastofnunum frumfræðslunnar og er það bæði eðlilegt og æskilegt með tilliti til þess
að hægt sé að hagnýta í senn kennsluaðstöðu skólastofnanna og sérhæfni kennaranna. Þegar svo er um fullorðinsdeildina skal hún samkvæmt þessari gr. frumvarpsins njóta styrks eftir sömu reglum og sjálf frummenntunin. En sérstaða fullorðinsdeildarinnar kemur í þriðja lagi fram í því að hægt er að veita fræðslusambandi heimild til að taka að sér þá starfsemi. Samsvarandi heimild er í lögum
annars staðar á Norðurlöndum og hafa forráðamenn fræðslusambandanna talið
mikla lyftistöng fyrir aðild þeirra að fullorðinsfræðslu. Eins hafa og forsvarsmenn hins lögbundna skólakerfis litið svo á að sú samkeppni, sem þessi heimild
veitir, sé stofnunum þeirra til ávinnings. Um hitt eru allir sammála að á þenr.an
hátt verður náð til mun fleiri úr hópi fullorðinna en annars hefði verið. — Hlýtur
það að teljast mjög æskilegt. Framlag hins opinhera til fullorðinsdeildar á vegum
fræðslusambanda er ákveðið í 32. gr. frumvarpsins.
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Um 17. gr.
I gr. þessari er haldið áfram að telja upp þætti, form og flokka fullorðinsfræðslunnar. Lðgð er áhersla á þrjá aðalþætti hennar: Námsflokka, námshópa og
bréfaskólanám. Fullorðinsfræðslunefndin telur eins og áður er sagt að sjálfsagt sé
að búa vel að þessum aðalþáttum, þar sem þeir hafa allir þegar sannað ágæti
sitt hér á landi og treysta og bæta stöðu þeirra og aðstöðu.
Fullorðinsfræðslunefndin telur rétt að Menntamálaráðuneytið gefi sem fyrst
eftir gildistöku laga þessara út reglugerð er kveði á um skipan og fyrirkomulag
þessara aðalfræðsluþátta.
Jafnframt þessum þrem aðalþáttum fullorðinsfræðslunnar telur nefndin eðlilegt að einnig sé reynt að búa sem best að þrern öðrum þáttum eða formum fullorðinsfræðslu, þ. e. námskeiðum, stuðningskennslu og fullorðinsfræðslu á stofnunum fyrir fatlaða.
Fullorðinsfræðslunefndin telur ekki nauðsynlegt að skýra og skilgreina nánar
hin einstöku hugtök sem notuð eru um fræðsluformin umfram það sem felst í
orðalagi 17. gr., enda er það eitt af meginatriðum reglugerðar þeirrar, sem setja
verður, að orða þær skilgreiningar svo að ljóst verði við hvað er átt og hve veigamikið hvert fræðsluformið um sig verði talið.
Um 18. gr.
1 grein þessari er vikið að stórmáli í íslenskri fræðslulöggjöf, að komið verði
á fót kennslugagnastofnun ríkisins. Þar sem fullorðinsfræðsíunefndinni er kunnugt um að nefnd hefur verið skipuð á vegum Menntamálaráðuneytisins til að undirbúa og semja frumvarp um slíka stofnun, telur nefndin ekki í sínum verkahring
að fjalla á annan hátt um þetta stórmál en tryggja í þessu frumvarpi að aðilar fullorðinsfræðslunnar skuli hafa sama rétt að hagnýta umrædda stofnun, þegar hún
er orðin að veruleika, og aðilar hins löghundna skólakerfis. Að öðru leyti vitnar
fullorðinsfræðslunefndin til ítarlegrar greinargerðar urn þess konar námsgagnastofnun, sem birtist í bók norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar frá 1970 (sbr. Vedlegg
1 á bls. 135 nn í Vaksenopplæring for alle).
Um 19. gr.
Síðasta gr. þessa annars kafla frumvarpsins fjallar um „kennslufræðilega stöð
vegna fullorðinsfræðslu“ í fræðsluumdæmum. Átt er við stofnun er hafi með höndum tilraunastarfsemi á sviði fullorðinsfræðslunnar. Greinin gerir aðeins ráð fyrir
að heimilt sé að koma slíkum rannsóknarstöðvum á fót í fræðsluiimdæmum, en

þó því aðeins að ósk um slíkt komi frá fullorðinsfræðslunefnd umdæmisins. Er
eðlilegt að slík rannsóknar- og tilraunastöð sé í tengslum við hliðstæða stofnun
á sviði frumfræðslunnar, en báðar tengdar fræðsluskrifstofu, sem verður i reynd
fræðslumiðstöð viðkomandi fræðsluumdæmis. Þar sem tilrauna- og rannsóknarstofnanir, er hafa verkefni og markmið sem hér um ræðir, hljóta að verða mjög
dýrar bæði að stofn- og rekstrarkostnaði verða fullorðinsfræðslunefndir fræðsluumdæma, sem óska þess að fá heimild til starfrækslu slíkra stöðva, að gera sér
fulla grein fyrir þeirri fjárhagsbyrði sem fylgir stofnun og starfrækslu slikra stöðva.
Um styrk ríkisins til slíkra stofnana er fjallað í 35. gr. frumvarpsins.
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C
III. KAFLI
Kennarar og nemendur
Þriðja kafla frumvarpsins má skiptu í þrjá þætti, á þessa leið:
a) 20.—22. gr. fjalla um menntun þeirra og hæfni sem hafa eiga á hendi kennslu,
leiðbeiningu eða forsjá fullorðinsfræðslu. Þá eru hér einnig heimildarákvæði varðandi störf skólastjóra og námsleiðbeinenda.
b) 23.—25. gr. segja frá þátttakcndum í fullorðinsfræðslu, fyrst og fremst almennt, en einnig að því er tekur til sérstakra hópa, ennfreinur fullorðinsfræðslu
í tengslum við atvinnulífið.
c) 26.—27. gr. lúta að aðild þátttakenda í skipulagningu fullorðinsfræðslunnar,
svo og framlagi þátttakenda í formi námsgjalda þegar um slíkt er að ræða.
Um 20. gr.
Þar sem líklegt má telja að veigamiklir þættir fullorðinsfræðslunnar verði á
vegum hins opinbera, þ. e. ríkis, fræðsluumdæma og sveitarfélaga, er eðlilegt að
sérstök grein laganna fjalli um menntun, ráðningu og launakjör þeirra sem kennslu
munu annast á vegum þeirra. Er gert ráð fyrir að þar verði höfð hliðsjón af þeim
ákvæðum er gilda „um kennara frummenntunarinnar að því leyti sem við getur
átt.“
Á vegum ríkis, fræðsluumdæma og sveitarfélaga verður að sjálfsögðu að verulegu leyti sú fræðsla fullorðinna sem er hliðstæð frummenntuninni — (sbr. þó
ákvæði 16. gr. og skýringar við hana). Er auðsætt að um menntun, ráðningu og
launakjör kennara, er slika fræðslu veita fullorðnum, hljóta að gilda þau ákvæði
er taka til hliðstæðra þátta frunnnenntunarinnar á hvaða stigi hennar sem slík
fræðsla er veitt, svo sem grunnskólastigi, framhaldsskólastigi eða háskólastigi. Á
vegum hinna opinberu aðila, sem hér hafa verið nefndir, vcrður svo vafalaust
lika að einhverju eða verulegu leyti starfsmenntun í tengslum við atvinnulífið i
víðtækustu merkingu, en þar er ekki síst átt við sjálfa starfsmenn hins opinbera,
er þurfa á simenntun að halda sem gerir þá hæfa að rækja störf sín. Þá verður
enn á vegum hinna opinberu aðila uin að ræða námsflokkastarfsemi er telst til
hins frjálsa náms og frístundamenntunar. Enda þótt ljóst sé að þessi fræðsla
verður annars eðlis en frummenntunin og á cngan veg bein hliðstæða hennar er
engu að síður rétt að miða menntun, ráðningu og launakjör kennara við ákvæði

frummenntunarinnar að svo miklu leyti sem við getur átt.
Um 21. gr.
Þessi grein fjallar um kennara og leiðbeinendur í þeirri fræðslu fullorðinna
sem ekki er á vegum opinberra aðila, en segja má engu að síður um að hinir opinberu aðilar beri verulega ábvrgð á þar sem þeir kosta umrædda fræðslu „að meira
en hálfu leyti“. Um kennara sem annast slíka fræðslu er þrennt tekið fram í þessari
grein og mun vikið að hverju fyrir sig.
Það sem fyrst er tekið fram varðandi uinrædda kennara og leiðbeinendur er
að Menntamálaráðuneytið skal meta hvort tveggja, hæfni þeirra og starfsreynslu.
Ekki skal í þessu ákvæði felast að Menntamálaráðuneytið geti beinlínis sagt fyrir
um það hvaða mönnum séu falin kennslu- og leiðbeinendastörf á vegum þeirra
fræðsluaðila er fá styrk til einhverrar starfsemi sinnar „að meira en hálfu“. Hér
skal vera um hitt að ræða að ráðuneytið fellst á að þeim mönnum, sem umræddir
fræðsluaðilar hafa valið eða ráðið, verði falin kennslu- og leiðbeinendastörf. Skal
dómur Menntamálaráðuneytisins byggjast á hvoru tveggja, hæfni og starfsreynslu.
Að sjálfsögðu ber að meta óskir og vilja forráðamanna fræðsluaðilanna og forðast
afskipti af fræðslustarfsemi þeirra að öðru leyti en því sem mat þetta um hæfni
og starfsreynslu gerir kröfur til.
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Næst er lögð áhersla á að kcnnarar og leiðbeincndur við fullorðinsí'ræðslu,
sem ekki er á veguin opinberra aðila, skulu eiga kost á kennslufræðilegri menntun
og/eða leiðbeinendaþjálfun. Til þess er ætlast að slík þjálfun sé veitt umræddu
fólki á vegum Menntamálaráðuneytisins fyrst og fremst, enda skal þjálfunin vera
að nokkru forsenda fyrir mati þess á luvfni og rcynslu. Gert er þó ráð fyrir að
fræðslusambönd, sem hlotið hafa viðurkenningu Menntamálaráðuneytisins, fái til
þess styrk að halda námskeið fyrir leiðbeinendur sína (sbr. 34. gr. c-lið).
Loks er í þriðja lagi í þessari grein gcrt ráð fvrir því að þeir kennarar fullorðinna, sem greinin fjallar um sérstaklega og rcyndar allir kennarar fullorðinna
sem ekki er tryggð áframhaldandi menntun i öðrum lögum um fræðslumál, skuli
ciga kost á kennslufræðilegu framhaldsnámi. Fullorðinsfræðslunefndin telur það
nauðsynjamál að Menntamálaráðuneytið setji reglur um slika kennslufræðilega
framhaldsmenntun og geri hana að óbeinni skyldu svo að kennarar fái haldið
viðurkenningu þess og þar með rétti til kennslustarfa. Breytingar á kennsluefni,
svo og kennsluháttum, hljóta að verða svo miklar og örar að ekki verður hjá þvi
komist að setja slik ákvæði í lög og reglugerðir á þann hátt sem hér er ætlast til.
Um 22. gr.
Greinin gerir ráð fyrir að fullorðinsfræðsla ákveðinnar stofnunar geti orðið
svo umfangsmikil að nauðsyn beri til þess að fela sérstökum skólastjóra forstöðu
hennar og ráða jafnframt námsleiðbeinanda við stofnunina, einn eða fleiri. — Hér
er vikið að vandasöm.u atriði í skipan fullorðinsfræðslunnar er varðar í senn sérstöðu hennar svo og tengsl hennar við frumfræðsluna. — Það gefur auga leið að
fullorðinsfræðslan er á margan hátt sérstæð og má ekki um of taka mið af námsefni og því síður kennsluháttum frummenntunarinnar. Hér ber fyrst og fremst að
hafa i huga þarfir og forsendur hinna fullorðnu sem námsins eiga að njóta. Þó
verður einnig að taka tillit til fjárhagsgetu landsmanna og þess ekki sist að miða
vcrður hönnun og skipulag islenskra menntastofnana við það í framtíðinni, að
þar fari fram að verulegu leyti báðir þættir hins nýja menntakerfis, ævimenntunarinnar, þ. e. a. s. frumfræðslan og fullorðinsfræðslan. Þegar svo er komið, hlýtur sú spurning að vakna, hvenær fullorðinsfræðslan sé orðin svo umfangsmikil
að ætla verði henni sérstaka forstöðu og sérstaka námsleiðbeinendur.
I frumvarpsdrögum norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar cru hliðstæð ákvæði
og hér er lagt til að sett verði i islenska löggjöf. Til skýringar á hinum hliðstæðu
ákvæðum í frumvarpsdrögunum norsku er vitnað til sænskra laga er kveða á um
sérstaka skólaeiningu eða sjálfstæða stofnun til fullorðinsfræðslu. Þar segir: ,,Setja
má á stofn sérstaka skólaeiningu/stofnun á námskeiðagrundvelli, ef námskeiðastarfsemin samsvarar að magni til minnst 16 punktum, en hver punktur er metinn
550 námsstundir. Við slíka fræðslustarfsemi skal starfa skólastjóri/rektor í fullu
starfi og við sérstakar aðstæður að auki námsleiðbeinandi (studierektor) í fullu
■slarfi. Sé fullorðinsfræðslan falin fræðslustofnun er annast menntun unglinga, skal
engu að siður vera sérstakur námsleiðbeinandi í starfi er annast námskeiðsstarfscmina". (sbr. Kungl. Maj:ts proposition nr. 27 ár 1971 — þá vitnar norska fullorðinsfræðslunefndin í Kungl. Maj:ts kungjörelse om kommunal och statlig vuxenutbildning 27 mai 1971, gr. 57, 62, 63, 64, 65. — Úr Vaksenopplæring for alle, bls.
113.) Að sjálfsögðu verður hér á landi að miða við íslenskar aðstæður og hefð.
— Ekki ber að skilja fvrri málsgr. þessarar gr. laganna svo, að hún eigi við aðra
fullorðinsfræðslu en þá sem er beinlínis á vegum opinberra aðila.
Síðari málsgr. 22. gr. gerir lika ráð fyrir annarri skipan en rætt hefur verið
um hér að framan, sem sé þeirri að fullorðinsfræðsla verði annar þáttur í starfscmi sameiginlegrar menntastofnunar ævimenntunarþáttanna beggja. Verði þá um
sameiginlega yfirstjórn að ræða, en sérstakur námsleiðbeinandi ráðinn er annist
umsjón og skipulagningu fullorðinsfræðslunnar einvörðungu. — Um þennan hluta
22. gr. er það sama að segja og fyrri málsgreinina að hann á eingöngu við um
menntastofnanir á vegum opinberra aðila, enda felst i því frekari takmörkun að
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menntastofnanirnar, sem hcr um ræðir, skulu veita frummenntun samkvæmt lögum. Fyrri málsgreinin er að því leyti víðtækari að hún getur líka átt við opinberar fræðslustofnanir er annast fullorðínsfræðslu í tengslum við atvinnulífið, svo
og opinberar fræðslustofnanir er annast námsflokkastarfsemi eða samsvarandi fullorðinsfræðslu.
Um 23. gr.
Með 23. gr. hefst nýr þáttur í þriðja kafla frumvarpsins er nær yfir þrjár
greinar. í þessari grein er fjallað sérstaklcga uin þátttöku og þátttakendur i fullorðinsfræðslu. Þrennt er tekið fram er sérstök athygli skal vakin á í þessari greinargerð.
í fyrsta lagi er fjallað um reglur er ráðuneytið setur um þátttöku í fullorðinsfræðslu. Þær reglur skulu bæði ná til fvrstu þátttöku i fræðslunni, svo og áframhaldandi nám þeirra sem innritast hafa. Reglur Menntamálaráðuneytisins um þátttöku skulu fyrst og fremst tryggja, að fræðslan sé frjáls, þ. e. a. s. koma í veg
fvrir að fullorðinsfræðslan verði hagnýtt í auglýsinga- eða áróðursskyni. — Um
hliðstæð ákvæði í frumdrögum meirihluta norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar
segir: „Það hlýtur að vera algild regla að starfsemí fullorðinsfræðslu, sem nýtur
opinbers styrks, sé öllum frjáls“. (sbr. Vaksenopplæring for alle, bls. 115). — Um
þetta sama segir í áliti minnihlutans: „Minnihluti nefndarinnar, Fjæstad og Hansen telja nauðsynlegt að leggja einnig á það áherslu, að þátttakendur hafi meðákvörðunarrétt og „rétt neytandans“ í fullorðinsfræðslunni" (sbr. sama rit, bls.
129). — Útilokunarstefna eða úrvalsstefna skal ekki ráða neinu stigi fullorðinsfræðslunnar, hvorki að því er tekur til aðgangs að þeirri menntun né áframhaldsins.
í annan stað er í grein þessari kveðið á um lágmarksaldur þátttakenda í fullorðinsfræðslu. Lágmarksaldur skal vera 14 ár. Þetta aldurstakmark er miðað við
ákvæði í sænskum lögum á ákveðnu sviði fullorðinsfræðslu, þ. e. þátttöku í leshring. Segir svo í umræddum Iögum: „9. gr.: Um ríkisstyrk, sem gert er ráð fyrir
i 8. gr. (inngangi kaflans um Leshringastarfsemi) skulu gilda eftirfarandi reglur:
d) í öðrum leshringum en þeim er taka til tónlistar, mega þeir einii- taka þátt sem
orðið hafa 14 ára á almanaksárinu. í leshring, sem fjallar um tónlist, mega jafnvel taka þátt þeir sem ekki hafa náð fyrrgreindum aldri. Fjöldi yngri þátttakenda
má aldrei vera meiri en hehningur allra þeirra er þátt taka í leshringum". (Sbr.
Kungl. Maj:ts kungörelse om statsbidrag til det fria och frivilliga folksbildningsarbetet SFS 1963: 463, tekið upp sem Vedlegg 2a i Vaksenopplæring for alle, bls.
152—159, hér er um að ræða bls. 155). — Eðlilegt virðist að fylgja fordæmi Svíanna
að þessu leyti, enda hafa þeir lengsta hefð að baki og mesta reynslu á sviði fullorðinsfræðslunnar og þá alveg sérstaklega að því er til leshringastarfsemi tekur.
Er fullkomlega eðlilegt að láta þetta aldursákvæði ná til námsflokkp, námshópa
og Ieshringastarfsemi hér á landi að svo miklu leyti sem það brýtur ekki í bág við
önnur ákvæði laga um námsskyldu og námsrétt, sbr. skýringu við síðustu málsgr.
þessarar lagagreinar.
í siðustu málsgreininni eru liiklaus fyrirmæli uin það, að hið rúrna ákvæði
greinarinnar uin lágmarksaldur megi aldrei túlka á þá lund, að það levsi börn og
unglinga undan fyrirmælum laga um skyldunám. Nemandi, sem fengið hefur heimild til að taka þátt í fullorðinsfræðslu eftir ákvæðum þessarar greinar, getur ekki
á þeim forsendum afsakað eða réttlætt vanrækslu skvldunáms.
Uin 24. gr.
Þessi grein fjallar um fullorðinsfræðslu opinberra starfsmanna, svo og annarra aðila eða starfshópa er tryggt hafa sér rétt til slikrar menntunar i sérstökum
samningum. Hún leggur á það áherslu að frumvarpið, sem hér liggur fyrir, verði
hvorki til að skerða rétt né levsa aðila undan skvldum. — Skyldur hins opinbera,
svo og skyldur annarra aðila í þessum efnum, skulu ræktar engu að siður þótt i
lögum þessum kunni að finnast ákvæði er orðið gætu til að auka möguleika sömu
aðila á frekari fræðslu. — Greinina má heldur ekki skilja svo eða túlka að hún
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takmarki möguleika opinberra starfsmanna né heldur annarra, er ákvæði hafa í
samningum sinum um fullorðinsfræðslu, við þau ákvæði ein, ef annars staðar væri
ákvæði í lögum þessum er tryggt gætu viðbætur og aukningu.
Um 25. gr.
Síðasta greinin í þessum kafla, er kveður á um þátttöku í fullorðinsfræðslu,
lýtur að þátttakendum í starfsnámi í tengslum við atvinnulífið. í greinargerð fullorðinsfræðslunefndarinnar fyrir 10. gr. var itarlega fjallað um sérstöðu þessa þáttar
fullorðinsfræðslunnar og þá jafnframt getið um nauðsyn þess að setja reglugerð
er kveði á um sem flest atriði er tengdust umræddu starfsnámi. Eitt þeirra atriða,
sem reglugerðin hlýtur að kveða á um, snertir að sjálfsögðu þátttakendurna. Verður þar vafalaust fylgt meginstefnu þeirri sem mörkuð er í 23. gr. laganna að fræðslan sé frjáls, en að öðru leyti hlýtur reglugerðin að taka mið af ólíkum aðstæðum
og þörfum hinna mörgu atvinnugreina svo og vinnustaða og fyrirtækja, en á þá
sundurgreiningu hefur áður verið bent í þessari greinargerð.
Um 26. gr.
Tvær síðustu greinar III. kaflans mynda lokaþátt hans að nokkru sjálfstæðan
eins og áður hefur verið vikið að.
Fyrri greinin, þ. e. 26. gr. frumvarpsins, kveður á um aðild þátttakendanna
að skipulagningu fullorðinsfræðslunnar. Er þar gert ráð fyrir að meginstefnan
verði sú að tryggja þátttakendum þá aðild að henni að þeir geti „samkvæmt lýðræðislegum reglum liaft áhrif á kennsluna“, eins og segir í greininni. ■— Hér er
vikið að viðhorfi sem nú er mjög á dagskrá, vanda sem nú er í sviðsljósinu, þ. e.
„nemendalýðræði'* eða því sem líklega væri réttara að nefna „skólalýðræði“. Það
er skoðun fullorðinsfræðslunefndarinnar, að hiklaust skuli ganga til móts við þær
kröfur nemenda eða þátttakenda í fræðslu að á þá sé litið sem einn af virkustu
aðilum menntunarinnar. Þeir eiga því að hafa rétt til að koma skoðunum sinum á
fræðslunni á framfæri og jafnframt skal tryggja þeim meiri aðild að ákvarðanatekt,
enda þótt þeim verði ekki gefið sjálfdæmi. — Um, þetta atriði er fullorðinsfræðslunefndin samdóma minnihluta norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar, en í upphafi
33. gr. í frumdrögum hennar segir: „Fullorðinsfræðslu skal skipuleggja þannig
að þátttakendurnir hafi álirif á kennsluna í samræmi við lýðræðislegan ákvörðunarrétt“. Ákvæði þetta rökstyðja þeir Knut Fjæstad (fulltrúi Samnefnda for studiearbeid) og Hilmar Hansen (fulltrúi Landsorganisasjonen i Norge) þannig: „Fullorðinsfræðsla á okkar dögum hefur ekki aðeins að forsendu að kennslan miðist
við aðstæður hinna fullorðnu að því er nám snertir og þarfir þeirra fyrir menntun.
— Kröfur í samtíðinni um ákvarðanatekt á lýðræðisgrundvelli hljóta einnig að
ná til fullorðinsfræðslunnar, að þátttakendur hafi áhrif á kennsluna. Gott andrúmsloft og samstarfsvilji tryggja mikinn árangur. — Það hlýtur að hafa margvíslegan vanda í för með sér að veita tugþúsundum þátttakenda rétt til áhrifa á
áætlanagerð og skipulagningu. Um er að ræða flókið verkefni og tímafrekt. ■— En
þátttakendur verða að eiga þess kost_ að láta álit sitt i Ijós þegar þeir geta gert
sér grein fyrir árangri erfiðis síns. Álit þeirra hlýtur að hafa áhrif á framhald
námsins. Það er mikilvægt að geta á þennan hátt tryggt „rétt neytandans“. Þótt
ekki sé um mikil bein útgjöld að ræða ber á hitt að líta að tími þátttakendanna er
dýrmætur og koma verður til móts við kröfur um gæði“ (sbr. Vaksenopplæring for
alle, bls. 129 og 130). — Nefndinni er að sjálfsögðu Ijóst að hinir þrír höfuðþættir
fullorðinsfræðslunnar og hin mörgu afbrigði þeirra eru misjafnlega til þess fallin
að tryggja nemenda- eða skólalýðræði. Hún er að engu síður á einu máli um hitt
að alls staðar þar sem þvi verður við komið, beri að hagnýta alla möguleika til
að tryggja sem mesta og besta samstöðu og samvinnu um fullorðinsfræðsluna.
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Um 27. gr.
Lokagrein III. kaflans fjallar svo um námsgjöld þeirra er þátt taka í fullorðinsfræðslu sem er hliðstæð frummenntun. Það er meginstefna greinarinnar að nemendur skuli ekki greiða námsgjöld þegar uin slíka fræðslu er að ræða, enda ekki
krafist kennslugjalda í skólum hins opinbera, þeim, er frumfræðslu veita. Hið
sama skal gilda um þá fullorðinsfræðslu sem er hliðstæð frummenntun og rækt
af opinberum aðilum. — Hins vegar er samkvæmt 16. gr. laga þessara fræðslusamböndum veitt heimild að annast samsvarandi kennslu, þ. e. a. s. hafa fullorðinsdeildir. Var í skýringum við 16. gr. fjallað ítarlega um þær ástæður er til þess
liggja að nefndin mælir með að fræðslusamhönduin sé veitt þessi heimild og verða
þær ekki endurteknar hér. Þar sem 32. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir að slík
fullorðinsdeild á vegum fræðslusambands skuli í'á ríkisstyrk er nemur 75% kostnaðar má telja réttlætismál að fræðslusamhöndum sé heimilt að krefjast greiðslu
frá þáttakendum. Greiðsla þátttakenda skal því ekki vera eiginlegt námsgjald, heldur
innritunargjald, þ. e. a. s. kostnaður vegna skrásctningar og skýrslugerðar.

D
IV. KAFLI
Fjárveiting til fullorðinsfræðslu

Fjórði kafli frumvarpsins skiptist í fjóra þætti. Skiptingin er þessi:
a) 28. og 29. gr. fjalla um framlög opinberra aðila til ákveðinna þátta fullorðinsfræðslunnar, þ. e. tveggja aðalþáttanna, annars vegar fullorðinsfræðslu sem er hliðstæð frumfræðslu og hins vegar fullorðinsfræðslu sem er starfsmenntun i atvinnulífinu.
b) 30.—33. gr. kveða á um rikisstyrk til fullorðinsfræðslu er fram fer eftir tilgreindum fræðsluformum. Þegar fræðsluformin eru þau, sem um getur í nefndum
greinum, skal styrkur veittur eftir ákvæðum 30.—33. greinar, enda þótt þar geti
verið um að ræða fullorðinsfræðslu sem eðli sínu samkvæmt fellur undir þá tvo
aðalþætti sem fjallað er um í 28.—29. gr. Ber að hafa þennan mun, er grundvallast
á sjálfum fræðsluformunum, ríkt í huga.
c) 34. gr. fjallar einvörðungu um ríkisstyrk til fræðslusambanda.
d) 35.—37. gr. skýra frá styrkjum rikisins til kennslufræðilegra stöðva i
fræðsluumdæmunum, svo og frá hagnýtingu kennsluhúsnæðis opinberra aðila til
fullorðinsfræðslu, en líka hversu ákveða skuli greiðslu til annarra aðila er Iáta í té
húsnæði fyrir slíka fræðslu.
Um 28. gr.
Grein þessi er raunverulega i tveim liðum. Fjallar sá fyrri um kostnað þeirrar
fullorðinsfræðslu sem er hliðstæð frummenntun. Siðari liðurinn er svo um rétt
þeirra, er þann þátt fullorðinsfræðslu stunda, til námslána og styrkja.
í fyrri lið greinarinnar er gert ráð fyrir að ríki, fræðsluumdæmi (landshlutasamtök) og sveitarfélög standi straum af kostnaði við téða fullorðinsfræðslu samkvæmt ákvæðum laga um frumfræðslu ef annað er ekki tekið fram í lögum þessum.
Með síðustu viðbótinni er átt við sérstöðu fullorðinsdeilda á vegum fræðslusambanda sem 32. gr. fjallar um, svo og 27. gr eins og áður hefur verið skýrt í greinargerðinni. Er því i fyrri hluta greinarinnar um að ræða fullorðinsfræðslu sem er
hliðstæð frummenntun og opinberir aðilar hafa á sínum vegum. Kostnaðarhlutdeild
hinna opinberu aðila er að sjálfsögðu misjöfn eftir því hvort mn fullorðinsfræðslu
er að ræða sem er hliðstæð grunnskólamenntun, framhaldsskólamenntun eða háskólamenntun.
Síðari hluti greinarinnar á að tryggja þeim, er njóta fullorðinsfræðslu sem er
hliðstæð frummenntun, sama rétt til námslána og styrkja og hinuin er hliðstætt nám
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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rækja sem frummenntun. Hér er bæði átt við dvalar- og ferðastyrki, þar sem gert
er. ráð fyrir þeim í hinu lögbundna skólakerfi, og námsstyrki og námslán, þar sem
um slíkt er að ræða. Hér er á ferðinni réttlætismál sem ekki þarfnast skýringa eða
réttlætingar. — Hitt er svo annað mál að nokkur vafi getur á því leikið hvort nógu
langt sé hér gengið að tryggja fullorðnum fjárhagslegan styrk að stunda nám hliðstætt frumfræðslu, hafi þeir verið í atvinnulífinu um sinn og eignast eigið heimili
með þeim framfærsluskyldum er því fylgja. Vísast til skýringar við næstu grein í
þessu sambandi, en þar verður sérstaklega vikið að þeim reglum er gilda í nágrannalöndum okkar um fjárhagsstuðning til fullorðinna, hafi þeir látið af störfum um
lengri eða skemmri tíma til að auka menntun og starfshæfni.
Um 29. gr.
Greinin tekur til meðferðar styrk sem veittur skal til starfsmenntunar fullorðinna i atvinnulífinu. Ekki er hægt að vísa til hefðar í sambandi við slíkan styrk.
Er enn sem fyrr áréttað að hér verði til að koma ákvæði reglugerðar sem fyrst getur
í 10. gr. frumvarps þessa og síðan hefur verið vikið að í skýringum við 25. gr. — Að
sjálfsögðu er ekki unnt hér að kveða á um efnisatriði nefndrar reglugerðar, heldur
verður það menntamálaráðherra og Menntamálaráðuneytisins að taka ákvarðanir
og bera ábyrgð á reglugerðinni. 1 29. grein er þó engu að siður vikið að tveim atriðum sem fullorðinsfræðslunefndin telur óhjákvæmilegt að reglugerðin kveði á um.
Annað atriðið er að kostnaður við starfsmenntun fullorðinna í atvinnulífinu verði
greiddur af ríkinu. Hitt atriðið er að þátttakendum verði bætt vinnutap.
1 báðum tilvikunum, þ.e. varðandi kostnað við fræðsluna, svo og bætur fyrir
vinnutap, er í verulegum atriðum fylgt fordæmi Norðurlandaþjóða. Um þetta gilda
eftirfarandi reglur i Svíþjóð: „Ríkið greiðir allan kostnað við fræðslu í tengslum
við vinnumarkaðinn, svo og i þeim skólum ríkisins sem fullorðnum eru ætlaðir.
Ríkið greiðir ennfremur kostnað við dagskrá fullorðinsfræðslu í útvarpi og sjónvarpi og nær sá kostnaður bæði til framleiðslu og flutnings fræðsluefnisins" (sbr.
Vuxenutbidlning i Sverige, En kortlággning pá uppdrag av sekretariatet för nordisk
kulturellt samarbete, Utbildningsdepartementet, bls. 21). „Ennþá umfangsmeiri félagsleg aðstoð er Iátin í té í sambandi við fræðslustarfsemi vinnumarkaðarins. Námsstyrkurinn á að vera hvatning til menntunar og verður því að vera það riflegur að
sá sem hann hlýtur geti bæði séð sjálfum sér og fjölskyldu sinni, ef um fjölskylduföður er að ræða, farborða án þess það hafi í för með sér allt of mikla sjálfsfórn.
— Námsstyrkurinn nær til frumstyrks (grunnbidrag), húsnæðisstyrks, fæðiskostnaðar, barnameðlags og auk þess svokallaðs sérstyrks. — Frumstyrkurinn er frá
1. júli 1973 allt að kr. 665.00 á mánuði til heimilisföður, en allt að 615.00 til annarra.
Húsaleigustyrkur getur mest orðið sannanlegur kostnaður við húsnæði og er hiti
meðtalinn. Barnameðlag er allt að kr. 150.00 á mánuði fyrir hvert barn. Samanlagt
mega þessir þrír liðir ekki nema hærri fjárhæð en 1.700.00 kr. á mánuði. Nefnd á
vegum rikisins, komitéen för studiestöd át vuxna, S.V.U.X., hefur meðal annars það
verkefni að gera tillögur um á hvern hátt má efla hið félagslega styrkjakerfi, að
séð verði betur fyrir þorfum hinna fullorðnu er nám stunda“ (sama rit, bls. 24). Þá
ber ennfremur að vekja athygli á þvi að árið 1944 var í Sviþjóð komið á fót Arbetsmarknadens Yrkesrád (AY), en það er stofnun er tryggir samstarf Svenska
Arbetsgivareföreningen og Landsorganisationen i Sverige á sviði iðnaðar- og iðjufræðslu i tengslum við atvinnulífið.
Varðandi kostnað við fullorðinsfræðslu i atvinnulifinu í Noregi ber að vekja
sérstaka athygli á samningi verkalýðssamtakanna norsku og vinnuveitendasambandsins um stofun fræðslusjóðs. Um hann segir: „Samningur LO og NAF um
fræðslu- og þróunarsjóð hefur að markmiði að kosta eða styrkja framtak til eflingar fræðslu og menntunar í norsku atvinnulifi. Sjóðurinn er fjármagnaður með
1.50 kr. á viku á starfsmann. Af framlaginu greiðir vinnuveitandinn kr. 1.00 og
vinnuþegi kr. 0.50. Heildarframlagi er skipt jafnt milli LO og NAF.“ (sbr. sam-
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svarandi greinargerö vegna gagnasöfnunar á sviði fullorðinsfræðslu, Voksenopplæring i Norge, bls. 12). Þá segir í sömu greinargerð: „Á árunum 1958/1959 efndi
yfirstjórn atvinnumála tii námskeiða fyrir fullorðna á sviði iðju- og iðnaðar, fyrst
og fremst til að vinna gegn verulegu atvinnuleysi víða um landið. Þessi starfsemi
hefur siðan þróast á þá lund að vera einkum hagnýtt í sambandi við vandamál ummenntunar er leiðir af breyttum þjóðfélagsháttum. — Tilgangurinn er tvíþættur:
Hinn einstaki vinnuþegi skal fá fræðslu er tryggir nægilega og stöðuga atvinnu og
fræðslan á að miðast við þá þörf fyrir vinnuafl sem fyrir hendi er á hverjum tima
á vinnumarkaðinum", (sama rit, bl. 14). Um framlög til að bæta vinnutap segir svo
í norsku greinargerðinni: „Víðtækust félagsleg aðstoð á sér stað í sambandi við
verkmenntun fullorðinna sem er þáttur í stefnumótun atvinnulífsins. Styrkurinn,
sem greiddur er af almannatryggingum, bætir tap vinnulauna, tryggir fjölskyldunni
lífeyri og greiðir ferðakostnað. Ríkisframlag til námskeiða trúnaðarmanna (námskeið
ætluð fulltrúum þeirra sem þátt taka í atvinnulífinu), bætir að fullu vinnulaun“
(sbr. sama rit bls. 26). „Sé um að ræða framhaldsnám hvort heldur nm almenna
eða verkmenntun er að ræða sem tekur ákveðinn tíma og ekki verður stunduð ásamt
starfi er hægt að fá námsstyrk úr Statens Lánekasse for utdanning. Styrkur er aðeins
veittur til náms er varir 3% mánuð, en lán því aðeins að um 7 mánaða tima sé
að ræða“, (sama rit, bls. 27).
Um starfsmenntun í dönsku atvinnulífi segir svo í greinargerð Dana um fullorðinsfræðslu: „Að verulegu leyti fer fullorðinsfræðsla í tengslum við atvinnulífið
fram samkvæmt reglugerð frá 2. júní 1971 á grundvelli laga um atvinnumenntun
sérhæðra verkamanna (specialarbejdere) og fleiri svo og ummenntunar (Bekendtgörelse af 2. juni 1971 af lov om erhvervsmæssig uddannelse af specialarbejdere
m.m. og omskoling), en fræðsla sú er á ábyrgð Atvinnumálaráðuneytisins. — Vegna
tækniþróunar eru þeir verkamenn sem áður voru ófaglærðir (ikke faglærte) orðnír
sérhæfðir verkamenn (specialarbejdere). Frá 1960 hefur verið sköpuð ákveðin námsbraut fyrir hina sérhæfðu verkamenn. Námið er skipulagt i mismunandi starfsgreinum verkamanna (brancher) af þar til kjörnum starfsgreinanefndum (27 talsins),
en i þeim eru fulltrúar frá aðilum vinnumarkaðarins. Meginið af kennslunni fer
fram í skólum hinna sérhæfðu (Specialarbejderskolene), en þeir eru 27 talsins (20
sjálfseignarstofnanir, 7 rikisskólar). Námskeiðin eru venjulega stutt (u. þ. b. 144
kennslustundir) og fylgt er ákveðinni námsskrá sem byggð er á samræmdri áætlun.
Menntunin er í áföngum, áframhaldandi námskeið þar sem hvert fyrir sig er sjálfstæð eining. — önnur gerð fullorðinsfræðslu í tengslum við atvinnulífið fer einnig
fram undir yfirstjórn Atvinnumálaráðuneytisins, en það er menntun hinna faglærðu. Námskeiðin, sem þar er um að ræða, eru bæði skipulögð og haldin í samvinnu
við aðila vinnumarkaðarins og tæknistofnanirnar (de teknologiske institutter, en þær
eru þrjár og er stjórn þeirra á vegum Viðskiptamálaráðuneytisins) svo og verslunar«kóla og tækniskóla, sem stjórnað er af Menntamálaráðuneytinu, deild er nefnist
Direktoratet for erhvervsuddannelserne. Námskeiðin eru byggð upp á sama hátt
og námskeið þau sem ætluð eru sérhæfðum verkamönnum og eru þau einkum
haldin sem dagnámskeið. Auk þess sem slíkum námskeiðum er ætlað að treysta
undirstöðumenntunina með því að taka mið af nýjungum, þá er tilgangurinn
með þeim einnig sá að veita þátttakendum hæfni og hagnýta þekkingu sem að gagni
kemur i nýjum framleiðsluaðferðum og nýrri tækni. — Þá ber að lokum að geta
ummenntunarinnar sem ætlað er að auðvelda því fólki umskiptin sem stendur frammi
fyrir þvi að breyta atvinnu sinni og taka að sér ný störf, en jafnframt auðvelda
þeim sem horfið hafa frá vinnumarkaðinum að leita þangað aftur sem fullgildu
starfsliði. Námskeið ummenntunar eru venjulega fólgin í mjög hagnýtri fræðslu.
Frumkvæðið að slíkum námskeiðum geta atvinnufyrirtæki átt eða aðilar vinnumiðlunar (sem hafa 27 aðalskrifstofur), en einnig félagasamtök vinnumarkaðarins. í
sambandi við ummenntunina fer fram almenn kynning á atvinnulifi, efnahagsmál-1
um og félagsmálum (oftast u..þ. b. 40 kennslustundir). Ummenntunin tekur venju-I
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lega lengri tima en námskeið þau sem ætluð eru til að mennta sérhæfða verkamenn
eða eftirmennta faglærða“, (sbr. dönsku greinargerðina: Kortlægning af voksenundervisning i Danmark, bls. 22—23).
Um 30. gr.
Næstu fjórar greinar mynda eins og fyrr segir sérstaka heild í IV. kafla laganna.
Þær fjalla allar um kostnaðarhlutdeild ríkisins í framkvæmd fullorðinsfræðslu í
ákveðnum formum.
30. gr. er um fullorðinsfræðslu í formi námsflokka og námshópa. Þar er um að
ræða fræðsluform sem hagnýtt hafa verið með góðum árangri hér á landi, enda
hafa þau náð vinsældum. Fullorðinsfræðsla í þessum formum hefur verið rekin
af opinberum aðilum, borgar-, bæjar- og sveitarfélögum, svo og ýmiss konar fræðslufélögum. 1 hugtakinu námshópur felst m. a. fræðsluform það sem kallað er leshringur.
Sá er aðalmunur námsflokka og námshópa (sbr. 17. gr.) að námsflokkur nýtur
kennslu leiðbeinanda (kennara), en námshópur handleiðslu leiðbeinanda sem þarf
ekki að vera kennari að menntun og er stundum einn af þátttakendum hópsins. Það
virðist sanngjarnt að búið sé vel að þessum fræðsluformum fullorðinsmenntunarinnar og telur nefndin eðlilegt að ríkið greiði „75% af sannanlegum kostnaði“. Með
því er átt við allan raunverulegan kostnað sem hægt er að gera grein fyrir með því
að leggja fram reikninga. — Fullorðinsfræðslunefndin álítur að framkvæmdin á
ákvæðum þessarar greinar verði næsta einföld þegar framlag ríkisins er ákveðið á
fyrrgreindan hátt. 1 drögum meirihluta norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar er lagt
til að framlag ríkisins verði á grundvelli svokallaðrar námseiningar „studie-eining“.
Hún er skilgreind þannig: ,,„Námseining“ er hér notuð sem mælieining í fullorðinsfræðslu sem fram fer í formi bréfaskólaleshrings (brevring) og námshóps
(studiering). Meirihluti nefndarinnar álítur að meta beri framlag til slíkrar fræðslu
annars vegar eftir því hve mikill timi fer í nám, kennslu, undirbúning, hins
vegar eftir því hve margir þátttakendur eru. Ætti að vera hægt að finna
ákveðinn stuðul til að meta slíka námseiningu eftir, þannig: Námstíminn alls = x
klukkustundir, þátttakendurnir alls = y að tölu. Á þessum grundvelli ætti að vera
hægt að breyta námsvinnu ákveðins hóps í slíkar einingar. Til dæinis ætti námsverkefni, sem tekur 30 eða 60 kennslustundir að leysa, en skráðir þátttakendur
eru 5 talsins, að reiknast 3 eða 6 námseiningar. Væru skráðir þátttakendur fleiri,
yrði styrkur meiri, þó innan marka sem sett hefðu verið.“ (Sbr. Vaksenopplæring for
alle, bls. 120).
1 síðari málsgrein 30. greinar kveður á um lágmarksfjölda nemenda í námsflokki eða námshópi. Er gert ráð fyrir að lágmarksfjöldi nemenda sé 8. Þó má
veita undanþágu, þegar sérstaklega stendur á og miða þá við lágmarksfjöldann 5.
Til samanburðar má geta þess að meirihluti norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar
leggur til að miða við 8 þátttakendur sem lágmark, en tekur þó fram að veita megi
undanþágur og nefnir í þvi sambandi „sérstök námskeið og dreifbýli". Samsvarandi
reglur sænskar gera ráð fyrir að þátttakendur séu 12 (sbr. Kungl. Maj:ts kungörelse
om statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet). 1 dönsku lögunum,
Fritidsloven, er tekið fram að nemendur skuli ekki vera færri en 10 með þeirri
undantekningu þó að hægt sé að veita allt að tveim nemendum fræðslu í þessu
formi þegar um algera sérkennslu er að ræða. — Miðað við aðstæður hér á landi
virðist réttmætt, að námsflokkur eða námshópur teljist styrkhæfur, enda þótt þátttakendur séu ekki fleiri en 5. Bæði strjálbýlið svo og sérhæfing þess námsefnis sem
boðið verður fram í þessu fræðsluformi, gera það að dómi nefndarinnar óhjákvæmilegt.
Um 31. gr.
Hér ræðir um framlag ríkisins til fullorðinsfræðslu í formi bréfaskólakennslu.
Greinin fjallar um tvo aðalkostnaðarliði sem nefndin Ieggur til að ríkið greiði að
% hlutum. Þar er annars vegar um að ræða rekstrarkostnað, hins vegar útgáfu-
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kostnað. Með rekstrarkostnaði er hér átt við skrifstofuhald og önnur þau útgjöld

sem fylgja bréfaskólarekstri svo sem burðargjöld, auglýsingakostnað og aðra þjónustu, sem óhjákvæmilegt er að slík starfsemi veiti, að ógleymdum launum kennara
og annarra leiðbeinenda þar sem það á við. — Hinn kostnaðarliðurinn er svo útgáfukostnaður nýs kennsluefnis (ritlaun, prentun eða fjölritun) og nauðsynleg
endurnýjun eldra kennsluefnis. Samkvæmt 17. grein frumvarps þessa á Menntamálaráðuneytið að setja reglur um skipan og fyrirkomulag bréfaskólanáms og hefur
þannig á valdi sínu að veita aðilum viðurkenningu eða heimild til rekstrar bréfaskóla. — f 31. grein er einnig tekið fram að Menntamálaráðuneytið verði að fallast
á útgáfu kennsluefnis bréfaskóla, áður en til útgáfu kemur, eigi hún að njóta styrks
á grundvelli þessarar greinar.
Rétt þykir í þessu sambandi að vekja athygli á stöðu bréfaskólafræðslunnar
í tveim löndum þar sem hún hefur náð mikilli útbreiðslu og er því orðin harla
þróuð, en það er í Svíþjóð og Noregi. Greinargerðin er að mestu sótt í heimildir
þeirrar gagnasöfnunar um fullorðinsfræðslu á Norðurlöndum sem áður hefur verið
skýrt frá.
Um bréfaskólafræðsluna í Svíþjóð segir svo: „Tvær menntastofnanir eru áhrifamestar í bréfaskólafræðslunni i Sviþjóð, Hermods og Brevskolan. Námskeiðin á
vegum Brevskolan Ieitast við að fullnægja þörfum hinna margvfslegu félagasamtaka. Skólinn gefur út mikinn hluta þess fræðsluefnis sem notað er í leshringastarfseminni. Kennslubréf Hermods eru fyrst og fremst miðuð við nám er stefnir
að hæfnisprófi. Hefðbundin bréfaskólafræðsla hefur á síðari árum verið samræmd
og tengd fræðslu í öðru formi, leshringum, svo og útvarps- og sjónvarpskennslu.
Komið hefur f ljós að slfk fræðsla í fleiri formum hefur orðið mun áhrifarikari en
bréfaskólanám eitt saman“ (sbr. Vuxenutbildning i Sverige, bls. 15). Rfkisstyrkur
til venjulegra leshringa á vegum fræðslusambandanna er 75% af kennslu- og námsefniskostnaði, þó nemur hann aldrei hærri fjárhæð en 30 kr. á hverja kennda stund
sem styrkhæf er. Ríkisstyrkur til þeirra leshringa er sérstöðu hafa (þ. e. a. s. leshringar i námsefninu: sænska, enska, stærðfræði og félagsfræði), skal nema 100%
nefndra kostnaðarliða, en þó aldrei hærri upphæð en 45 kr. á hverja kennda stund.
Rfkisstyrkur til kennslu innflytjenda skal nema 100%. Þá er og veittur ríkisstyrkur
til stjórnunarkostnaðar fræðslusambandanna, svo og kennslufræðilegra starfa á
vegum þeirra (sbr. sama rit. bls. 22).
Um bréfaskólafræðsluna i Noregi segir svo: „Vegna landfræðilegra aðstæðna
í Noregi hefur bréfaskólafræðslan öðlast sérstaka þýðingu. Fyrir fullorðna er það
mikilvægt að sjálft fræðsluformið veiti tök á breytilegum námstima og námshraða.
— Bréfaskólafræðslan lýtur fyrirmælum laga um bréfaskóla (lov om brevskoler)
svo og þeim fyrirskipunum sem Menntamálaráðunevtið hefur gefið varðandi starfsemi bréfaskólanna, ennfremur varðandi bréfaskólaráðið (Brevskolerádet) sem hefur umsjón með bréfaskólakennslunni. Það veitir hinum einstöku bréfaskólum viðurkenningu og samþykkir það námsefni bréfaskóla sem boðið er fram. Þátttakendur
i bréfaskólanámi skiptast i tvo aðalhópa: einstaka nema og námshópa (brevringer).
Ríkisstvrkur til námshópa er veittur af framlagi til fullorðinsfræðslu og nemur
allt að kr. 20.00 á hvern þátttakanda og skal renna til bréfaskólans. Námshópar
á vegum fræðslusambanda fá einnig rikisstyrk til að greiða þóknun leiðbeinenda,
sömuleiðis stvrk til stjórnunar. Einstakir nemar er stunda bréfaskólanám til undirbúnings opinberum prófum, fá til þessa styrk frá rikinu er nemur kostnaði námsefnis og kennslu. Sama gildir um áfangapróf eftir ákveðnum reglum. Frumvarp
til laga um ríkisstyrk til bréfaskólanáms St. meld nr. 118 (1972—1973) sem lagt
var fram i Stórþinginu i júni 1973, hefur að gevma ákvæði um að veita rikisstvrk
til bréfaskólanáms án þess að um sé að ræða undirbúning undir próf, en sá stvrkur
skal nema 65% af námskostnaði", (sbr. Voksenopplæring i Norge, bls. 16).
Rétt er að lokum að geta þess, að rreirihluti norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar leggur til að rikisstvrkur til bréfaskólanáms á sviði fullorðinsfræðslu „verði
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veittur á grundvelli kostnaðareiningar, sem sé nemandabréf er lokið hafi verið
við (pr. fullfört elevbrev)“. — Nefndin skýrir tillögu sina þannig: „Með nemandabréfi, sem lokið hefur verið við, er átt við bréf frá bréfaskóla, sem boðið hefur
verið fram, en nemandinn keypt, svarað og fengið leiðrétt. — Er ætlunin að leggja
til grundvallar meðalkostnaðarverð á slíkum námsbréfum í mismunandi kennslubréfaefni“, (sbr. Vaksenopplæring for alle, bls. 120).
Um 32. gr.
Það er að vissu leyti óþarft að eyða mörgum orðum til að skýra þessa grein svo
mjög sem áður hefur verið fjallað um fullorðinsdeild i sambandi við greinargerð
16. greinar frumvarpsins, svo og 27. greinar. Hugtakið fullorðinsdeild var skilgreint i 16. gr. I 27. gr. var gerð undantekning frá þeirri meginreglu að fullorðinsfræðsla, sem er hliðstæð frummenntun, skuli með öllu ókeypis, en þar er gert ráð
fyrir að fræðslusambönd, er hafa slika deild á sínum vegum, megi krefjast innritunargjalds er brúi að nokkru bilið milli þess kostnaðarhlutfalls er ríkið greiðir, þ. e.
75% kostnaðar, og raunverulegs heildarkostnaðar. Vekja má athygli á því að minnihluti norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar hefur gert þessum kostnaði skil i tveim
lagagreinum í frumvarpsdrögum sínum. Þar er um að ræða eftirfarandi: „44. gr.:
Fullorðinsdeild á vegum skólakerfisins, sem ekki hefur stefnumótun vinnumarkaðarins að forsendu, fær styrk frá rikinu sem nemur 75% og frá sveitarfélaginu stvrk
sem nemur 25% af kostnaðareiningu sem byggð er á kenndri stund (pr. lærertimme).“
„45. gr.: Fullorðinsdeild á vegum fræðslusambands, sem fullorðinsfræðslunefnd hefur samþykkt, fær rikisstvrk er nemur 75% og styrk frá sveitarfélaginu er nemur
25% af kostnaðareiningu sem byggð er á kenndri stund (pr. lærertimme)." Áður
hefur hugtakið fullorðinsdeild „voksenklasse" verið skilgreint í drögum minnihlutans þannig: „36. gr.: Fullorðinsdeild er eftir lögum þessum fræðsla sem er hluti
löghoðinnar frummenntunar.“
f niðurlagi 32. greinar er það skilvrði sett fyrir styrk frá rikinu til fullorðinsdeildar á vegum fræðslusambands að nemendur séu ekki færri en 15. Telur fullorðinsfræðslunefnd slíka kröfu af hálfu rikisins eðlilega, þar sem fræðslusamböndunum er veitt mikilvæg sérstaða með þvi að heimila þeim að hafa fullorðinsdeildir
á sinum vegum. Þarf að koma i Ijós að um raunverulega þörf fyrir slíka starfsemi
sé að ræða.
Um 33. gr.
Þessi grein þarfnast ekki skýringa þar sem hún gerir ráð fvrir reglugerð
Menntamálaráðunevtisins nm önnnr fræðsluform os skanar um leið möguleika að
veita fleiri aðilum stvrk til að hafa fullorðinsfræðslu á sinum vegum en þeim sem
áður voru taldir. —Hér er aðeins um heimildarákvæði að ræða sem hagnýtt verða
eftir þvi sem fjárframlög og aðstæður levfa á hverjum tíma.
Um 34. gr.
Grein þessi er eins og áður hefur komið fram sérstæð innan IV. kafla frumvarpsins. Hún er einnig sérstök undirstrikun á þeirri skoðun fullorðinsfræðslunefndarinnar að búa skal betur að fræðslusamböndunum en öðrum aðilum og gera
þeim á þann hátt kleift að rækja starfsemi sina. Með þvi einu móti geta þau orðið
fullorðinsfræðslunni á íslandi si) lvftistöng er hliðstæð sambönd hafa orðið annars
staðar á Norðurlöndum. Hefur áður verið vikið að fræðslusamböndunum sérstaklega i greinaraerð þessari og skal það ekki endurtekið (sbr. skýringar við 3. gr. c-lið,
6. gr. e-lið, svo oa einkum 13. grein).
Fullorðinsfræðslnefndin er sammála um að fræðslusambönd skuli fá rikisstyrk
er neniur 75% af fiórum kostnaðarliðnm sem taldir eru upp í greininni. Er ekki
ástæða til að fiaila um hvern einstakan lið fvrir sig þar sem þeir skýra sig að veru-

legu Ieyti sjálfir.
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Skilyrði fyrir styrkveitingum ríkisins til fræðslusambands er að Menntamálaráðuneytið hafi áður samþykkt áætlanir þess um þá fjóra kostnaðarliði sem nefndir
eru. Verður því styrkur rikisins 75% af kostnaðinum eins og hann er áætlaður af
fræðslusambandinu og samþykktur af Menntamálaráðuneytinu enda þótt hann reynist meiri en samþykkt áætlun mælir fyrir um.
Um 35. gr.

Greipin fjallar um styrk ríkisins til kennslufræðilegra stöðva í fræðsluumdæmum að því leyti sem slíkar stöðvar taka til fullorðinsfræðslu. Um stöðvar þessar,
hlutverk þeirra og stofnun var rætt ítarlega í skýringum á 19. gr. frumvarpsins.
Varðandi framlög ríkisins til slíkra stöðva er i meginatriðum miðað við tillögur norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar. Einnig hefur náðst samkomulag um
það í norsku nefndinni að leggja til að ákvæði laganna verði orðað sem hér segir:
„60. gr.: Ríkið veitir styrk til kennslufræðilegra stöðva i sveitarfélögum og fylkjum
sem hér segir: 1) 25—83% af launum sérmenntaðs starfsliðs. 2) 50% af skrifstofukostnaði. 3) Til bygginga upphæð af fjárveitingu þeirri til skólabygginga sem Stórþingið veitir ár hvert og ráðunevtið úthlutar,“( sbr. Vaksenopplæring for alle,
bls. 132).
Um 36. gr.
Greinin á að árétta það, sem áður hefur komið fram í greinargerð þessari, að
hagnýta ber eftir þvi sem kostur er allt það kennsluhúsnæði og alla þá kennsluaðstöðu sem rikið, fræðsluumdæmi og sveitarfélög hafa yfir að ráða til menntakerfisins i heild, þ. e. ævimenntunarinnar, bæði frummenntunar og fullorðinsfræðslu.
Eins og aðstæður og ákvæði laga hafa verið hingað til hefur húsnæði þetta verið
hagnýtt til frummenntunarinnar einvörðungu og þá verið frá upphafi miðað við
þarfir hennar. Á þessu hlýtur að verða breyting í framtiðinni. Húsnæði menntastofnana framtiðarinnar verður hannað fyrir og hagnýtt af báðum þáttum ævimenntunarinnar. Þær aðstæður eru ekki nú fyrir hendi, en tryggja ber fullorðinsfræðslunni afnot og hagnýtingu þess kennsluhúsnæðis, sem til er, og þeirrar kennsluaðstöðu sem þar má veita. Verður þvi nauðsynlegt að takmarka nefnda hagnýtingu
að hún skerði ekki umráðarétt þeirra aðila er hafa yfirstjórn frummenntunarinnar
með höndum. Þannig ber að áliti nefndarinnar að lita á þær takmarkanir sem felast
i siðustu málsgrein 36. gr.
Um 37. gr.
Gera verður ráð fvrir að hagnýta þurfi til fullorðinsfræðslu húsnæði og kennsluaðstöðu sem aðrir aðilar en riki, fræðsluumdæmi og sveitarfélög hafa umráðarétt
yfir eða eígnarhald á. Er því nauðsynlegt að sett verði um það sérstðk ákvæði i
reglugerð hvernig greiðslu fyrir afnot af sliku húsnæði verði hagað og hvaða kröfum
það þarf að fullnægja um heilbrigðishætti. Eins þarf að setja skýr ákvæði um
greiðslur fyrir afnot af sliku húsnæði. Hlýtur Menntamálaráðunevtið að gefa út
reglugerð um þau atriði sem nefnd hafa verið.

E

V. KAFLI
Sérákvæði
í þessum siðasta kafla eru tvær greinar sem ekki þarfnast sérstakra skýringa.
Þar er kveðið á um nánari reglur sem Menntamálaráðuneytið setur varðandi framkvæmd fullorðinsfræðslulaganna eftir þvi sem nauðsyn krefur. Þá er einnig ákvæði
um gildistöku laganna svo sem venja er.
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IV
HEIMILDIR
1. Frá Norðurlöndum.

Auk þeirra laga og reglugerða um fullorðinsfræðslu, sem getið er um í II. kafla
greinargerðarinnar bls. 13—15 ber a'ð nefna eftirlaldar heimildir frá Norðurlöndum:
a) Danskar heimildir.

Forslag til Lov om fritidsundervisning m.v. Udkast/Undervisningsministeriet
16,—2. — 1968.
Til lovforslag nr. 69. Blad nr. 606.
Folketinget 1966—67 (2. samling).
Betænkning vedrörende Fritidsundervisning for voksne.
Betænkning nr. 396 1965.
Administrativ vejledning: Fritidsundervisning for voksne.
Undervisningsministeriet: Direktoratet for Ungdomsundervisning, 1970.
Lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen og af virksomhed efter lov om
fritidsundervisning m.v. Lov nr. 44 af 9. februar 1970.
Fritidsloven, ved N. Munch Christensen og Preben Strandskov.
Forlaget I dag, 7. reviderede oplag af Den nye fritidslov, 1971.
Voksenundervisning i 70 erne, En hándbog. Udgivet af Pædagogisk Arbejdsudvalg
for Vokseundervisning. Redigeret af Carl Stjerne. — G.E.C. Gad 1970.
Voksenundervisning, en behovsundersögelse i Frederiksborg Amt ved Lars
Thorkild Björn. — Arbejdsformidlingen — Erhvervsvejledningen 1971.
Livslang uddannelse/udvikling. -— Grundtrækkene i en integreret uddannelsespolitik. — Under redaktion af Per Himmelstrup, Frantz Kjærum, Helge Severinsen
og Carl Stjerne. — Gyldendal 1972.
Nyt om livslang uddannelse/udvikling. — Udgivet i forbindelse med Unesco’s 3.
verdenskonference om voksenundervisning, No. 4—9 1972. — Debathæfte nr. 1 — 1973.
Uddannelsesteknologi. — Planlægningsrádet for de höjere uddannelser. —
Rapport afgivet af den af Planlægningsrádet for de höjere uddannelser nedsatte
arbejdsgruppe vedrörende uddannelsesteknologi. — August 1972.
Voksenpædagogisk forskning og uddannelse. Rapport fra et arbejdsmöde 4.—7.
juni 1973 i Helsingör. — Direktoratet for ungdomsundervisningen. 1973.
b. Norskar heimildir.

Skolelover — Tillegg til Norsk skole Nr. 2 for 1971.
Om voksenopplæring — to foredrag av Bjartmar Gjerde. — Arbejdernes opplysningsforbund.
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Arbeidsdelingen i voksenopplæringen. — Et arbeidsdokument fra Voksenopplæringsr&det. — Universitetsforlaget 1971.
Samnemnda for studiearbeid. — Ársmelding for 1971 og 1972.
Innstilling om Statsstötte til brevundervisning. — Fra et utvalg oppnevnt av
Kirke- og undervisningsdepartementet 28. august 1968. — Innstilling avgitt 4. desember 1969.
St. prp. nr. 150 (1971—72): Om opprettning av et Norsk voksenpedagogisk
institutt.

Samnemnda for studiearbeid: Framlegg til árspengar 1974 (utrekna pá grunnlag
av ársmeldingane 1972).
Reglar for statstilskott til kveldskurs.
Föresegner om brevskoleskipnad, opplæring og godkjenning av styrarar og
lærarar.
Samnemnda for studiearbeid: Representantskapsmötet 13.—14. juni 1973.
St. meld. nr. 118 (1972—73): Om statsstötte til brevundervisning.
Voksenpedagogisk dokumentasjonstjeneste 1973: 1 — April 1973. — Norsk
pedagogisk studiesamling.
Innstilling om videreutdanning for artianere m.v. — Innstilling nr. 4 fra
Komiteen til á utrede spörsmál om videreutdanning for artianere og andre med
tilsvarende grunnutdanning: Om Etterutdanning. — Innstillingen avgitt 3. juli 1969.
Etterutdanningspolitikk. — Red. Áke Dalin. — Universitetsforlaget 1970.
Universitetets rolle. — Forholdet mellom de akademiske institusjoner og arbeidsog næringslivet.
Redaktör: Áke Dalin. Universitetsforlaget 1969.

c. Sænskar heimildir.
Kungl. Maj:ts proposition nr. 37 Ar 1971.
Vuxna utbildning — Studiefinansiering — Kommittén för studiestöd át vuxna
Stockholm 1971 SOU 1971:80.
ABF utredningen 1965: Organisation — konstitution.
Aktuellt frán skolöverstyrelsen. Árg. 26 1972/1973 Nr. 5: Kungl. Maj:ts kungörelse om statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.
Aktuellt frán skolöverstyrelsen. Árg. 26 1972/1973 Nr. 6: Forteckning över
studiemateriel som ár godkánt för studiecirklar med tillággsbidrag.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Uppsökande verksamhet för cirkelstudier inom vuxenutbildningen. — Delbetánkande avgivet av kommittén för försöksverksamhet med vuxenutbildning. Stockholm 1972. SOU 1972:19.
Yuxna lar — av Torsten Husén m. fl. Förutsáttningar och metoder i
vuxenundervisningen. — Vuxenpedagogiska semenariet vid Stockholms universitet
— under ledning av professor Torsten Husén — Tredje upplagan. — Bogförlaget
Lieber — Stockholm 1968.

d) Samnorrænar heimildir.
Kortlægningen af voksenundervisningen i Norden. — Öllum gögnum safnað
saman í tvær stórar möppur. Þar er að finna allar heimildir er varða gagnasöfnunina.
Sömuleiðis er haldið til haga hinum 3—4 mismunandi drögum frá hverju landi
varðandi nefnda gagnasöfnun.
The Nordic WEAs and Adult Education. —
Rapport fra „Nordisk ekspertutvalg for forskning pá voksenopplæringens
omráde." Del 1: Forskningsoppgaver som er specielle for voksenopplæringen,
prioritering og organiseringen av nordisk samarbeid.
Utvalget oppnevnt i brev fra Nordisk Kulturkommisjon, sekjon III, 11. mai
1966. — Rapporten avgitt 7. februar 1969.
Rapport fra „Nordisk ekspertutvalg for forskning pá voksenopplæringens
omráde“, Del 1 — Appendix. — Oversikt over voksenpedagogisk forskning og
forskerutdanning i de nordiske land.

2) Heimildir frá Evrópuráðinu.
Permanent Education. — A compendium of studies commissioned by the
Council for Cultural Co-operation. — A contribution to the United Nations’ International Education Year. — Strasbourg 1970.
Permanent Education — Synopsis of fifteen studies (CCC/EES (70) 133). Strasbourg, February 1971.
Perpianent Education — Fundamentals for an integrated educational policy. —
Strasboúfrg, October 1971.
Today and tomorrow in European adult education. — A study of the present
situation and future developments, by J. A. Simpson. Strasbourg 1972.
Permanent Education. — The basis and essentials. — Strasbourg 1973.
Systems development in adult language learning. — A European unit/credit
system for modern language learning by adults. — Strasbourg 1973.

3) Heimildir frá Efnahags- og framfarastofnuninni, O.E.C.D.
Recurrent Education. — A strategy for lifelong learning — Centre for educational
research and innovation — 1973.
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Recurrent Education: Policy and development in O.E.C.D. countries:

a) Recurrent education in the state of New York, by Peter F. Regan, Norman
Solkoff, Walter F. Stafford, July 1972.
b) Recurrent education in Norway, by Áke Dalin, July 1972.
c) The Swedish view of recurrent education, by Jarl Bengtsson, August 1972.
d) Recurrent education in the Federal Republic of Germany, by Hedwig Rudolph
in co-operation with Ullrich Boehm and Gisela Dybrowski of the Max-Plank
Institute for Educational Research, Berlin, Oktober 1972.
e) Recurrent education in Yugoslavia, November 1972.
4) Heimildir frá Menningar- og fræðslustofnun Sameinuðu þjóðanna, Unesco.

Unesco’s Conference on Adult Education.
Third International Conference on Adult Education — Convened by Unesco —
Tokyo, 25 July — 7 August 1972 Final Report Paris, 26 October 1972.
Information notes: Adult Education: Division of Adult Education, Unesco,
Nr. ó. January — February 1974:
Adult and Higher Education.
Nr. 6. April — May:
The Conclusions of an International Symposium on Functional Literacy in
the framework of adult education.
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Viðauki 1.

DRÖG AÐ FRV. TIL LAGA UM FULLORÐINSFRÆÐSLU
Till. meiri hl. norsku fullorðinsfræðslunefndarinnar.
I. KAFLI
MARKMIÐ OG SKIPULAG
1. gr.
Markmið fullorðinsfræðslu er að vera þáttur kerfis, sem skapar öllum skilyrði til þroska ævilangt, bæði sem cinstaklingum og samfélagsverum, með menntun
í starfi og/eða tómstundum.
Fullorðinsfræðsla er fræðslustarf, sem ekki er frumfræðsla skv. lögum eða á
annan hátt tengt slikri menntun, en er ætluð fullorðnum.
2. gr.
Rikið er ábyrgt fyrir fullorðinsfræðslu, sem samsvarar þeim hluta frumfræðslunnar, sem ríkið stendur að, svo og starfsmenntun fullorðinna, sem er þáttur í
stefnumótun vinnumarkaðarins.
3. gr.
Fylki er ábyrgt fyrir fullorðinsfræðslu, sem samsvarar þeim þætti frumfræðslunnar, sem fylkið hefur með höndum, að því marki, sem aðrar sérstakar reglur
kveða ekki á um.
4. gr.
Sveitarfélagið ber ábyrgð á fullorðinsfræðslu, sem samsvarar þeim þætti frumfr.æðslunnar, sem sveitarfélagi er skylt að annast, að svo miklu leyti, sem sérstakar
reglur gilda ekki þar um, svo og annarri fullorðinsfræðslu, sem ekki fellur undir
2. og 3. gr.
5. gr.
Sveitarfélagið, fylkið og rfkið geta séð fyrir fullorðinsfræðslu á stofnunum,
sem þau sjálf starfrækja og/eða með stvrk til annarra, sem annast fullorðins-

fræðslu.
6. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem fylki eða riki ber samkvæmt gildandi reglum að annast, er þeim heimilt að fela sveitarfélögum eða fylkjum, ef þeir aðilar samþykkja,
gegn greiðslu.
7. gr.

Séu færri umsækjendur um námskeið fullorðinsfræðslu en ríkinu er heimilt
að styrkja, getur fylkis- eða sveitarstjórn visað umsækjendum á kennslu í nágrannasveit eða fylki, sem, þá er skvlt að taka við nemendunum gegn greiðslu, ef nánisefni og rými leyfir.
8- gr.
Starfsmenntun fullorðinna sem er bluti af stefnumótun vinnumarkaðarins skal
fara eftir reglum, sem konungur setur.
9. gr.
Kostnaður við skipulagningu slarfsmenntunar fullorðinna í atvinnulífinu skal
greiðast með fjárveitingum frá Stórþinginu.
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10. gr.
Fullorðnum, sem dveljast á stofnunum fyrir fatlaða, skal séð fyrir fullorðinsfræðslu, ef þeir geta hagnýtt sér hana. Fullorðinsfræðsludeild gefur nánari fyrirmæli þar um.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

11. gr.
Aðilar, sem styrkhæfir eru samkvæmt þessum lögum um fullorðinsfræðslu, eru:
Fræðslusamtök (studiesamskipnad), sein hafa að megimnarkmiði fræðslustarf
fyrir fullorðna um land allt, hafa sjálfstæða stjórn og fullorðinsfræðsludeild
hefur viðurkennt styrkhæf.
Landssamband (Rikssamband) fræðslusamtaka (studiesamskipnad), sem fullorðinsfræðsludeildin hefur viðurkennt og nefnd eru í 1. mgr.
Fræðslusamtök (studiesamskipnad), sem hafa að meginverkefni að sinna fullorðinsfræðslu innan fylkis og hafa sjálfstæða stjórn, og fræðsluráð fylkisins
hefur viðurkennt.
Fylkissamband fræðslusamtaka samkv. 3. mgr., sem fræðsluráð fylkisins hefur
viðurkennt.
Fræðslusamtök í sveitarfélagi, sem hafa að meginmarkiniði að annast námsog fræðslustarf fyrir fullorðna og hafa til þess sjálfstæða stjórn, og skólanefnd
sveitarinnar hefur viðurkennt.
Sveitarsamband fræðslusamtaka skv. 5. mgr., sem skólanefnd hefur viðurkennt.

12. gr.
1) Skólanefnd stjórnar þeirri fullorðinsfræðslu, sem sveitarfélagið annast.
2) Skólanefnd ber ábyrgð á að fullorðinsfræðslan sé í samræmi við gildandi lög
og reglur og samþykktir sveitarstjórnar.
3) Skólanefnd tekur afstöðu til hvaða tilboða um fullorðinsfræðslu frá frjálsuin
samtökum skuli taka.
4) Skólanefnd hefur eftirlit með fullorðinsfræðslu, seni fram fer skv. 4. gr.
5) Skólanefnd kýs nefnd til að annast eftirlit með fullorðinsfræðslu, skv. nánari
fyrirmælum Menntamálaráðuneytisins. Sú nefnd getur haft ákvörðunarvald í
málum í umboði skólanefndar.
13. gr.
1) Fylkisfræðsluráð annast stjórn fullorðinsfræðslu á vegum fylkisins.
2) Fylkisfræðsluráð sér mn að fullorðinsfræðslan sé í samræmi við gildandi lög
og reglugerðir og samþykktir fylkisstjórnar.
3) Fylkisfræðsluráð tekur ákvörðun um hvaða tilboðum skuli tekið frá frjálsum
samtökum um fullorðinsfræðslu.
4) Fvlkisfræðsluráð hefur eftirlit með fullorðinsfræðslu, sem starfrækt er skv.
3. gr.
5) Eftir reglum, sem ráðuneytið setur kýs fylkisráð fullorðinsfræðslunefnd. Sú
nefnd getur haft ákvörðunarvald í umboði fylkisfræðsluráðs.
14. gr.
Menntamálaráðunevtið setur reglur uin eftirlit með fullorðinsfræðslu á háskólastigi.
15. gr.
Fullorðinsfræðsludeild er stjórnunarlegur og sérfræðilegur aðili á vegum ráðuneytisins í öllu, er lýtur að fullorðinsfræðslu. Deildin samræmir eftirlit með fræðslu,
sem fram fer samkv. lögum þessum.
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II. IÍAFLI
FRÆÐSLAN O. FL.
16. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem er hliðstæð frumfræðslu skv. Iögum, hlítir söniu reglum og það nám, sé ekki annað fram tekið, og að því leyti, sem við getui- átt.
Fræðslan getur farið fram í áföngum (deltid), á námskeiðum og í námshringum
(studiering).
17. gr.
Fullorðinsfræðsla skal skipulögð með það fyrir augum að veita nemendum
fræðilega og almenna yfirsýn yfir námsefnið. Fræðsluna skal veita af umburðarlyndi og með virðingu gagnvart skoðunum annarra og stefna að því að styrkja
sjálfstæða hugsun og skoðanamyndun.
18. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem stefnir að því að veita sannanlega samsvarandi þekkingarstig og kunnáttu og frumfræðslan samkv. lögum veitir, verður að lúta reglum,
sem ráðuneytið setur. Sú kennsla getur byggst á útvarps- eða sjónvarpskennslu,
bréfaskóla, samblandi af bréfaskóla og stuðningskennslu kennara, eða frjálsu námi.
19. gr.
Prófvottorð, sem byggð eru á fullorðinsfræðslu skv. þessum lögum, jafngilda
prófvottorðum samsvarandi stigs frumfræðslu skv. lögum. Nánari reglur sctur
ráðuneytið.
20. gr.
Námshringur er samkv. lögum þessum hópur áhugamanna, sem starfar saman
eftir áætlun til að læra ákveðið námsefni eða kynna sér efnisvið.
21. gr.
Háskólanámshringur er samkv. lögum þessum hópur áhugainanna, sem sameinast um nám á sambærilegu stigi við háskólanám.

22. gr.
Undirstöðuefni náms í námshring, sem fær styrk af opinberu fé, verður að
hafa hlotið viðurkenningu landsfræðslusamtaka eða fræðsluráðs fylkis eða skólanefndar sveitarfélags.
23. gr.
Tilhögun náms í háskólanámshring skal hlita reglum, sem ráðuneytið setur.
24. gr.
Kennslutækjastofnun er stofnun, sem sér fyrir kennslugögnum í fræðslukerfinu, fyrir iðnfræðslu fullorðinna í atvinnulífinu og fullorðinsfræðslu almennt. Ráðuneytið setur nánari reglur um verkefni stofnunarinnar.
25. gr.
Kennslufræðilegar miðstöðvar má stofnsetja þar, sem þörf krefur. Ráðuneytið
setur nánari reglur þar um.
III. KAFLI
KENNSLUKRAFTAR O. FL.
26. gr.
Ákvæði um kennslukrafta I lögum um frumfræðslu gildir einnig um starfslið,
sem annast fullorðinsfræðslu á vegum rikis, fylkis eða sveitarfélags, eftir þvi sem
við á, sé annað ekki fram tekið.
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27. gr.
Kennara má ráða í fast starf eða stundakennslu með kennsluskyldu að hluta,
ýmist í stofnun er veitir frumfræðslu samkv. lögurn og/eða að hluta til fullorðinsfræðslu, hvort heldur er á vegum ríkis, fylkis eða sveitarfélags, eða einvörðungu
til fullorðinsfræðslu.
Laun, kennsluskylda o. fl. fer eftir kjarasamningum (regulativ).
28. gr.
Fastakennurum eða stundakennuruxn við stol'nanir, sem lögum saxnkvæmt eða
á öðrum grundvelli annast frumfræðslu samkv. lögum á vegum ríkis, fylkis eða
sveitarfélags, ber skylda til að mæta utan kennslustunda til þess að ræða og skipuleggja fullorðinsfræðslu, ef viðkomandi stjórnvöld koma henni á fót við stofnunina.
Einnig eru þeir skyldir til að kenna við fullorðinsfræðsludeild þær námsgreinar,
sem þeir hafa hæfni til.
29. gr.
Kennarar, hvort heldur eru fastráðnir eða stundakennarar við skóla og/eða
fullorðinsfræðslu, sem ríki, fylki eða sveitarfélag starfrækir, eru skyldugir til þess
að takast á hendur, gegn greiðslu, kennslu i greinum, sem þeir hafa kunnáttu til,
einnig að prófa eða vera prófdómendur við opinber próf, sem aðrir en reglulegii*
nemendur skólans gangast undir, séu þeir til þess kvaddir.
30. gr.
Stofna má stöðu rektors og/eða eina eða fleiri stöður námsleiðbeinenda (inspektor) fyrir ákveðnax* skólaeiningar fullorðinsfræðslu, eða stöðu námsleiðbeinanda vegna fullorðinsfræðslu við stofnun, er veitir frumfræðslu skv. lögum.
Laun, kennsluskylda o. fl. styðst við gildandi kjarasamninga.
31. gr.
Sömu menntakröfur og gilda um kennara við almenna skóla skulu gilda um
kennara við fullorðinsfræðslu, að þvi leyti sem við á.
32. gr.
Kröfur um menntun og reynslu kennara fyrir námshópa i háskóla (universitetsring) fara eftir reglum, sem ráðuneytið setur.
33. gr.
Ráðuneytið setur nánari ákvæði unx kröfur til mennlunar og reynslu kennara
fullorðinna, sem 31. og 32. gr. ná ekki til.
34. gr.
Landssamtök (rikssamskipnad) og landssamband (rikssamband) fræðslustarfs
skal hafa á að skipa námsstjóra (studiesjef) með þá menntun og reynslu, sem
ráðuneytið ákveður.
35. gr.
Þeir sem ætla að takast á hendur leiðsögn í fullorðinsfræðslu verða að afla
sér kennslufræðilegrar og/eða leiðbeinandaþjálfunar. Kennarar fullorðinna fá
kennslufræðilegt framhaldsnám og setur ráðuneytið reglur þar um.
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IV. KAFLI
NEMENDUR O. FL.
36. gr.
Um fullorðinsfræðslu á vegum ríkis, fylkis eða sveitarfélags og/eða skv. öðrum ákvæðum í starfssamningum (aftalc regulert arbcidshöve), gilda reglur kjarasamninga (regulativ).
37. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem ekki fellur undir 36. gr., 8. gr. eða sérstakar reglur
skv. 9. gr., getur notið styrks samkvæmt reglnm, sem settar eru í sérstökum lögum.
38. gr.
Ráðuneytið getur sett reglur um inntökuskilyrði og skilyrði fvrir að halda
áfram á námskeiðuin fullorðinsfræðslu.
39. gr.
Nemi á námskeiði fullorðinsfræðslu, sem stefnir að inngöngu í skóla í hinu
almenna menntakerfi og nýtur styrks skv. 41. gr., skal ekki greiða námskeiðagjald.
40. gr.
Ráðuneytið getur sett reglur um prófgjöld.

V. KAFLI
FJÁRVEITING TIL FULLORÐINSFRÆÐSLU O. FL.
41. gr.
a) Fullorðinsfræðslunámskeið, sem fræðsluráð sveitarfélags eða fylkis skipuleggja,
en ekki er efnt til sem þáttar í stefnumótun vinnumarkaðarins,
og
b) fullorðinsfræðslunámskeið, sein fræðslusamtök (samskipnad for studiearbeid),
sem skólayfirvöld í sveitarfélagi eða fylki hafa kornið sér saman um (að
viðurkenna) sbr. 5. og 12. gr. nr. 3 og 13. gr. nr. 3, skulu njóta ríkisstyrks á
kostnaðareiningu, sem miðuð er við kennslustund („lærartime"), samkv. þeim
hundraðshluta, sem ákveðinn er fyrir viðkomandi sveitarfélag eða fylki.
Fyrir fullorðinsfræðslu, sem uni er getið í b-Iið, greiðir sveitarfélagið eða
fylkið mismun á ríkisstyrk og kostnaði.
42. gr.
Ríkisstyrkur er veittur til:
a) bréfaskóla (brevundervisning) í þágu fullorðinsfræðslu skv. 41. gr., sem nemur
kostnaðareiningu á hvert námsbréf, sem nemandinn lýkur,
b) bréfaskólahring (brevring), sem miðast við sérstaka námseiningu (studie einmg),
c) námshring (studiering), sem svarar kostnaði á hverja námseiningu (studie
eining).
43. gr.
Háskólanámshringir fá greiddan rikisstyrk i samræmi við kostnað á kennslustund (lærartime).
44. gr.
Landssamtök (rikssamskipnad) fá ríkisstyrk til fyrirlestrahalds.
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45. gr.
Styrkur til stjórnunar er veittur þcssum fræðsluaðilum (oplysingsorganisasjoner):
a) Landssamtökum (rikssamband) mynduð af fræðslusamböndum (sainskipnad)
og ríkisfræðslusamtökum (samskipnad).
b) Fylkjasamtökum (samband) mynduð af fræðslusamböndum og fylkjafræðslusamböndum (samskipnad).
c) Sveitarfélagasamlökum, mynduð af fræðslusamböndum og sveitarfélagasamböndum,
á þann hátt, sem hér segir:
a) Landssamtök (rikssamband) fá hundraðshluta, sem þingið ákveður af fjárveitingu til þessarar fræðslu.
Ríkisfræðslusambönd (samskipnad) fá hundraðshluta, sem Stórþingið
ákveður af fjárveitingu, sem samböndin fá lil fræðslustarfs skv. 41., 42 c og
43. gr. í lögum þessum.
b) Fylkissamtök (samband) fá ákveðinn hundraðshluta af fjárveitingu fylkisins.
Rikið endurgreiðir fylkinu helming þeirrar upphæðar.
Fylkisfræðslusamband (samskipnad), sem ekki er í ríkissambandinu, fær
frá fylkinu hundraðshluta af þeirri fjárveitingu, sem ríki og fylki greiða samanlagt til fræðslustarfsins, skv. 41., 42 c og 43. gr. laga þessara. Ríkið endurgreiðir fylkinu helming þess fjár.
c) Sveitarfræðslusamtök (samband) fá hundraðshluta af ákveðinni fjárveitingu
sveitarsjóðs. Ríkið endurgreiðir helming upphæðinnar.
Fræðslusamband, sem ekki er í fylkissambandi eða ríkissambandi, fær
hundraðshluta af fjárveitingu ríkis og sveitarfélags til fræðslustarfsins, skv.
41., 42 c og 43. gr. laga þessara. Rikið endurgreiðir sveitarsjóði helming.
46. gr.
Sveitarfélög og fylki fá ríkisstyrk til stjórnunarkostnaðar, vissan hundraðshluta af fjárveitingu þingsins til fullorðinsfræðslu, skv. 41., 42. c og 43. gr. þessara laga.
47. gr.
Sveitarfélög, fylki eða ríki lætur í té eftir nánari ákvæðum húsnæði, kennslutæki, ljós, hita, ræstingu og húsvörslu sem framlag til fullorðinskennslu, sem ríki,
fvlki eða sveitarfélag styrkir.
48. gr.
Ríkið styrkir kennslufræðilegar miðstöðvar (pedagogiske centra) i sveitarféIögum eða fylkjum sem hér segir:
a) 20—85% af nettólaunum kennslufræðilega menntaðra manna,
b) 50% af útgjöldum vegna skrifstofufólks,
c) til bygginga hluta af þeirri fjárhæð, sem þingið veitir árlega til skólabygginga
og ráðuneytið úthlutar.
Ráðuneytið ákveður hve margar stöður undir a- og b-Iið skuli njóta styrks.
VI. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI
49. gr.
Ráðuneytið eða aðili (instans) sem það veitir umboð getur kveðið nánar á
um ýms atriði varðandi lög þessi.
50. gr.
Lög þessi öðlast gildi, er konungur hefur undirritað þau.
Alþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþing).
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ViSauki 2.
DRÖG AÐ FRV. TIL LAGA UM FULLORÐINSFRÆÐSLU
frá Knut Fjæstad og Hilmar Hanscn.
I. KAFLI
SKILGREINING OG MARKMIÐ
1- gr.
Fullorðinsfræðsla er þáttur í menntunartilboði, sem hefur að markmiði að skapa
öiluni ævilöng þroskaskilyrði, bæði sem einstaklingum og samfélagsverum, með
starfsmenntun og frístundanámi.
Fullorðinsfræðsla er sú fræðslustarfsemi, sem ekki er Iögbundin eða á annan
hátt hluti frumfræðslu skv. lögum, og er ætluð fullorðnum.
Fullorðinsfræðsla er jafn rétthá frumfræðslu skólakerfisins.
2. gr.
Meginstefna laga þessara er, að hver maður eigi rétt á að fá þá menntun, sem
hann kýs, auk grunnmenntunar, sem er skylda að lögum.
Allir skulu eiga þess kost að sanna þekkingu sína með opinberu námsmati
og/eða prófi.
Ríki, fylki og sveitarfélagi er skylt að skapa sem beslar aðstæður til að þessu
markmiði verði náð.
3. gr.
Fullorðinsfræðslu skal skipuleggja þannig, að skilyrði skapist til að námsefni
verði greint af raunsæi og víðsýni.
Hana skal veita af umburðarlyndi og virðingu fyrir þeim, sem ólíkar skoðanir
hafa og þroska hæfileika nemenda til sjálfslæðrar hugsunar og skoðanamvndunar.
II. KAFLI
SKIPTING ÁBYRGÐAR Á MILLI OPINBERRA AÐILA
4. gr.
Lög þessi byggja á þeirri forsendu, að opinberar kennslustofnanir, fræðslusamtök og aðilar vinnumarkaðarins séu þátttakendur i fullorðinsfræðslu. Aðalhlutverk opinberra aðila er að örva víðtæka starfsemi og tryggja gæði í starfi.
5. gr.
Samkvæmt lögum þessum ber ríkið ábvrgð á:
1) með tilstyrk eigin stofnana:
fullorðinsfræðslu á háskólastigi og á sama stigi í héraðsliáskólum, kennslu i
sjónvarpi og útvarpi, fullorðinsfræðslu sem þátt í stefnumótun vinnumarkaðarins, rannsóknum og tilraunastarfi,
2) að veita styrki til:
skólastofnana f fylkjum og sveitarfélögum,
fræðslusambanda (oplysningsorganisasjoner),
i
samtaka atvinnulífsins.
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6. gr.
Samkvæmt lögum þessum bera fylkin ábyrgð á:
1) að koma á fót fullorðinsfræðslu, sem er hliðstæð framhaldsnámi lögbundins
menntakerfis,
2) að styrkja fræðslusambönd og önnur samtök í samræmi við stefnu, sem Mennta-

málaráðuneytið markar löguin samkvæmt.
7. gr.

Sveitarfélög bera samkvæmt lögum þessum ábyrgð á:
1) að koma á fót fullorðinsfræðslu, sem er hliðstæð grunnskólamenntun,
2) að styrkja fræðslusambönd og önnur samtök í samræmi við stefnu, sem
Menntamálaráðuneytið markar lögum samkvæmt.
8. gr.
Fullorðinsfræðslu, sem ríki eða fylki ber lögum samkvæmt að annast, má fela
fylki eða sveitarfélagi gegn greiðslu, ef aðilar eru sanunála þar um.
III. KAFLI
STJÓRNARSTOFNANIR
9. gr.
Fullorðinsfræðsludeild er stjórnunar- og ráðgefandi aðili ráðuneytisins í málum, sem varða fullorðinsfræðslu. Hún samræmir eftirlit með fræðslu, sem veitt
er samkvæmt lögum þessum. Konungur setur deildinni nánari reglur.
10. gr.
1) Fullorðinsfræðslunefnd fylkisins, kosin á fylkisþingi, stjórnar þeirri fullorðinsfræðslu og inenningarstarfsemi, sem sveitarféíagið beitir sér fvrir. Nefndin
starfar í samráði við skólayfirvöld, fræðslusambönd og aðrar menningarstofnanir, ásamt samtökum í atvinnulífinu.
2) Nefndin ber að öllu leyti ábyrgð á að fullorðinsfræðsla og önnur menningarstarfsemi fái vaxtarskilyrði i fylkinu.
3) Nefndin sér um, að fullorðinsfræðsla og önnur menningarstarfsemi sé rekin
í samræmi við gildandi lög og reglur og samþykktir fylkisstjórnar.
4) Nefndin hefur eftirlit með fullorðinsfræðslu í fylkinu.
5) Nefndin hefur aðstöðu á fræðsluskrifstofu fylkisins, hafi ekki verið stofnað
sérstakt stjórnkerfi fyrir fullorðinsfræðslu og menningarstarfsemi.
6) Nefndin hagar að öðru leyti störfum sínum samkvæmt leiðbeiningum, sem
ráðuneytið lætur í té.
11. gr.
1) Fullorðinsfræðslunefnd sveitarfélagsins, sem sveitarstjórn tilnefnir, stjórnar
þeirri fullorðinsfræðslu og menningarstarfsemi, sem, sveitarfélagið beitir sér fyrir.
Nefndin starfar í samráði við skólayfirvöld, fræðslusambönd og aðrar menningarstofnanir, ásamt samtökum í atvinnulffinu.
2) Nefndin ber að öllu leyti ábyrgð á að fullorðinsfræðsla og önnur menningarstarfsemi fái vaxtarskilyrði í sveitarfélaginu.
3) Nefndin sér um, að fullorðinsfræðsla og önnur menningarstarfsemi sé rekin
i samræmi við gildandi lög og samþykktir sveitarstjórnar.
4) Nefndin hefur eftirlit með fullorðinsfræðslu í sveitarfélaginu.
5) Nefndin hefur skrifstofuaðstöðu hjá fræðslustjóra (skolesjefen), þar til talið
er nauðsynlegt að koma á sjálfstæðri stjórnunaraðstöðu.
6) Nefndin hagar að öðru leyti störfum sínum samkvæmt leiðbeiningum, sem
ráðuneytið lætur í té.

372

Þingskjal 63

IV. KAFLI
FULLORÐINSFRÆÐSLA HLIÐSTÆÐ OPINBERU MENNTAKERFI O. FL.
12. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem ríki, fylki eða sveitarfélög eða aðrir annast og á sér
hliðstæður í frumfræðslu skv. lögum, hlítir sömu reglum og frumfræðslan, sé ekki
annað fram tekið og að því leyti, scm við á.
13. gr.
Fullorðinsfræðsla, sem stefnir að því að sanna með prófskilrikjum hliðstæða
þekkingu og leikni og krafist er í frumfræðslu skv. lögum, og fram fer með fullorðinsfræðslu í útvarpi, sjónvarpi, bréfaskóla eða samblandi af bréfaskóla og stuðningskennslu — eða sem háskólanámshringur í frjálsu námi, allar þessar fræðslugreinar verða að fá viðurkenningu samkvæmt regluin, sem ráðuneytið setur.
14. gr.
Allir skólar, sem réttindi hafa til að veita próf og njóta opinbers styrks, eru
skyldir að leyfa þeim að gangast undir próf, sem þess óska, skv. reglum, sem
ráðuneytið setur.
15. gr.
Vottorð um námsmat, byggt á fullorðinsfræðslu samkvæmt lögum þessum,
færir sönnur á að fullnægt sé sömu námskröfum og gerðar eru í frumfræðslu skv.
lögum. Ráðuneytið setur nánari reglur.
16. gr.
Fullorðinsfræðslu skal komið á fyrir þá sem dveljast á stofnunum fyrir fatlaða
og hennar þarfnast.

V, KAFLI
FRÆÐSLUSAMBÖND
17. gr.
Þau fræðslusambönd, sem veita má opinberan styrk til fullorðinsfræðslu samkvæmt lögum þessum, eru:
1) Fræðslusambönd, sem í eru einstaklingar eða félagsheildir, sem hafa með höndum fræðslustarf fyrir fullorðna í öllu landinu og hafa til þess sjálfstæða stjórn
og eru aðilar að Samnemda for studiearbeid, svo og deildir slíkra samtaka í
einstökum fylkjum og sveitarfélögum.
2) Samnemda for studiearbeid og samstarfsnefndir hennar í fylkjunum.
3) önnur fræðslusambönd, sem hafa það verkefni í fyllti eða sveitarfélagi að
annast náms- og fræðslustarfsemi fyrir fullorðna og hafa til þess sjálfstæða
stjórn, og fullorðinsfræðslunefnd fylkis eða sveitarfélags viðurkennir styrkhæf.
VI. KAFLI
FULLORÐINSFRÆÐSLA f ATVINNULfFINU
18. gr.
Fullorðinsfræðsla sem þáttur í stefnumótun vinnumarkaðarins skal fara eftir
reglum, sem konungur setur.
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19. gr.
1) FullorÖinsfræðsla í tengslum við atvinnulífið skal hafin með samvinnu milli
aðila skólakerfisins á staðnum, atvinnufyrirtækja og landssamtaka þeirra svo og
samtaka starfsfólksins.
2) Þegar fræðslustarfsemi, sem nýtur opinbers styrks er lögð atvinnufyrirtæki í
hendur, þá skal hún skipulögð og henni stjórnað sameiginlega af fulltrúum
atvinnurekenda og starfsmanna fyrirtækisins.
VII. KAFLI
KENNSLUKRAFTAR
20. gr.
Um kennslukrafta til fullorðinsfræðslu, sem ríki, fylki eða sveitarfélag starfrækja, gilda sömu fyrirmæli og um kennslukrafta í frumfræðslu skv. lögum, sé
ekki annað fram tekið og að þvi leyti, sem það getur við átt.
21. gr.
Kennara má ráða í fullar stöður eða til tímakennslu með kennsluskyldu að
hluta í frumfræðslu skv. lögum og að hluta til fullorðinsfræðslu, sem viðkomandi
yfirvöld eða sveitarfélag reka, eða eingöngu við fullorðinsfræðsluna. Laun, kennsluskylda o. fl. skuhi ákveðin samkvæmt gildandi kjarasamningum (regulativ).
22. gr.
Fast- eða lausráðnir kennarar við stofnanir frumfræðslu skv. lögum, sem ríki,
fylki eða sveitarfélag starfrækir, eru skyldugir til að kenna þær greinar, sem þeir
eru hæfir til að kenna, ef viðkomandi stjórnvöld koma fullorðinsfræðslu á við
umrædda stofnun.
23. gr.
Fast- eða lausráðnir kennarar, sbr. 21 gr., eru skyldugir til að taka að sér
gegn greiðslu að prófa og gegna prófdómarastörfum á opinberum prófum fyrir utanskólanemendur í greinum, sem þeir eru hæfir til.
24. gr.
Stofna má stöðu rektors og/eða eina eða fleiri stöður námsleiðbeinenda (inspektor) við sérstakar skólaeiningar fyrir fullorðinsfræðslu, eða stöðu námsleiðbeinanda fullorðinsfræðslu við stofnanir frumfræðslu skv. lögum.
Skilyrði fyrir stofnun slíkra embætta skulu sett með hliðsjón af gildandi
kjarasamningum um laun, starfsskyldu o. fl.
25. gr.
Lög um menntunarkröfur kennara í skólum gilda um kennara fullorðinsfræðslu að því leyti sem við á.
26. gr.
Kröfur um menntun og reynslu kennslukrafta við háskólanámshringi ákveður
ráðuneytið.
27. gr.
Ákvæði um menntunar- og reynslukröfur kennara í fullorðinsfræðslu, sem
ekki falla undir 25. og 26. gr., skulu sett af ráðuneytinu.
28. gr.
Fræðslusamband skal hafa leiðbeinanda, sem ráðuneytið samþykkir.
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29. gr.
Þeir sern vilja mennta sig til kennslustarfa við fullorðinsfræðslu, fá menntun
samkvæmt reglum, sem settar eru af Norsk voksenpedagogisk institutt.
Ráðuneytið setur nánari reglur.
30. gr.
Kennslufræðilegar miðstöðvar má stofna i liéruðum. Ráðuneytið setur nánari
reglur.
31. gr.
Kennslugagnamiðstöð (institut for læremiddel utvikling) skal sjá fyrir kennslugögnum handa skyldustigi skóla, starfsþjálfun fullorðinna í atvinnulifinu og fullorðinsfræðslu almennt.
Ráðuneytið setur stofnuninni nánari reglur.

VIII. KAFLI
ÞÁTTTAKENDUR
32. gr.
Ráðuneytið getur sett reglur um þátttöku og skilyrði fyrir áframhaldandi námi
þeirra, sem innritast í fullorðinsfræðslu.
33. gr.
Skipuleggja skal fullorðinsfræðslu þannig, að þátttakendur geti samkvæmt
lýðræðislegum reglum haft áhrif á kennsluna.
Þeir þátttakendur, sem telja sér ekki tryggðan áhrifarétt og sæmileg kennslugæði, eiga rétt á að senda þeim stjórnvöldum skriflega kvörtun, sem veita styrJ
til fræðslunnar.
34. gr.
Eigi skulu þeir nemendur greiða námsgjald, sem taka þátt í fullorðinsfræðslu,
sem er hluti af hinu opinbera menntakerfi. Fræðslusambönd geta að öðru leyti
krafist innritunargjalds.
35. gr.
Ráðuneytið má setja reglur um prófgjöld.

IX. KAFLI
SKILGREINING Á FORMUM FULLORÐINSFRÆÐSLU O. FL.
36. gr.
Fullorðinsdeild (voksenklasse) er samkvæmt lögum þessum kennsluform, sem
er hluti af frumfræðslu skv. lögum.
37. gr.

Námshringur (studiering) er samkvæmt lögum þessum áhugamannahópur, sem
ætlar að afla sér kerfisbundinnar fræðslu um ákveðið námsefni eða efnissvið.
Námshringur getur starfað sem leiðbeinandahringur (lederring) og með verkefni
frá bréfaskóla (brevring).
38. gr.
Háskólahringur (universitetsring) er samkvæmt lögum þessum hópur áhugamanna, sem ætlar að stunda kerfisbundið nám um ákveðið efni eða efnissvið, i
meginatriðum á sambærilegu stigi við háskólanám.
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39. gr.
Erindaflutningur er samkvæmt lðgum þessum einstakt erindi eða erindaflokkur, sem miðlað er til fræðslusambanda og lýðháskóla frá fyrirlestramiðlun.
Ráðuneytið setur nánari reglur.
40. gr.
Fagnámskeið (emnekurs) eru samkvæmt lögum þessum námskeið, sem standa
skemmst tvo daga og fjalla um ákveðið efni eða efnissvið, eða veita innsýn í
ákveðið verkefni innan félagssamtakanna.
41. gr‘
Undirstöðunámsefni námshrings verður að hafa hlotið viðurkenningu miðstjórnar viðkomandi fræðslusambanda til þess að njóta opinbers styrks.
42. gr.
Námsefni háskólanámshrings verður að hljóta viðurkenningu samkv. reglum,
sem ráðuneytið setur, til þess að hann sé styrkhæfur.

X. KAFLI
ÁKVÆÐI UM STYRKVEITINGAR O. FL.

43. gr.
Sveitarfélagið, fylkið og ríkið standa straum af kostnaði við fullorðinsfræðslu
eftir reglum, sem settar eru lögum samkvæmt.
44. gr.
Fullorðinsdeild, sem stofnað er til sem hluta af menntakerfinu, en er ekki
á vegum vinnumarkaðsaðila, skal fá 75% kostnaðar greiddan af ríki og 25% frá
sveitarfélagi, miðað við kostnað á kennda stund (lærartime).
45. gr.
Fullorðinsdeild, sem fræðslusamband efnir til og fullorðinsfræðslunefnd hefur
samþykkt, fær 75% kostnaðar á kennda stund (lærartime) frá riki og 25% frá
sveitarfélagi.
46. gr.
Sé tala umsækjenda um nám í fullorðinsdeild lægri en rikið styrkir, er sveitarfélagi heimilt að vísa nemendum til náms í annað sveitarfélag, og er þvi sveitarfélagi skylt að taka við þeim nemendum gegn gjaldi, svo fremi að fræðsla þar
henti nemendum og rými sé til að veita þeim viðtöku.
47. gr.
Fræðsla, sem er að hluta i fullorðinsdeild og að hluta í bréfaskóla (sbr. 44. og
45. gr.), fær í styrk frá riki 75% og frá sveitarfélagi 25% kostnaðar miðað við
kennda stund (lærartime).
48. gr.
Stuðningskennsla i sambandi við bréfaskólanámshring (brevring) fær styrk,
75% frá ríki og 25% frá sveitarfélagi miðað við kennda stund (lærartime).
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49. gr.
Einstakur nemandi i bréfaskóla fær endurgreitt námskeiðsgjald eftir reglum
i lögum þar að lútandi.
Bréfaskólanemendur, sem vinna saman í starfshópi, fá námskeiðsgjald endurgreitt eins og einstakir nemendur væru.
50. gr.
Námshringur (studiering) fær 75% styrk frá riki og 25% styrk frá sveitarsjóði
af kostnaði við hvern námstima (studietime).
51. gr.
Háskólanámshringur fær styrk frá ríki, sem nemur 75% kostnaðar. Háskólanámshringur, sem fullorðinsfræðslunefnd hefur viðurkennt, fær 25% styrk frá sveitarsjóði miðað við kennda stund.
52. gr.
Fræðslusambönd fá styrki frá ríki til erindaflutnings samkvæmt reglum, sem
ráðuneytið setur.
53. gr.
Fræðslusambönd fá ríkisstyrk til fagnámskeiða (emnekurs), er nemur 50% af
kennaralaunum, kennsluefni, dvalar- og ferðakostnaði leiðbeinenda og nemenda og
i sumum tilfellum 50% af heildarkostnaðinum við námskeiðið. Fylkið veitir styrk,
sem nemur allt að 50% kostnaðar.
54. gr.
Fagnámskeið (emnekurs) fyrir leiðbeinendur i frjálsu námi, námshringum og
öðru fræðslustarfi, sem og til annarra starfa í fræðslusamböndum, fá ríkisstyrk,
sem nemur 50% af kostnaði og frá fylki 50% af kostnaði, sem talinn er upp i 53. gr.
55. gr.
Ráðuneytið ákveður kostnaðarliðina og skilyrðin fyrir styrkjum til fullorðinsfræðslubekkja, til blandaðrar fræðslu, stuðningskennslu I sambandi við bréfaskóla,
námshringa, háskólanámshringa, fvrirlestrahalds og fagnámskeiða (44., 45., 47., 48.,
50., 51., 52., 53. og 54. gr.).
56. gr.
Samkvæmt nánari reglum, sem fullorðinsfræðsludeild setur, skal veita rikisstvrk, sem nemur öllum raunhæfum kostnaði við:
1) Námskeið við heimavistir fyrir fatlaða, þar með talinn ferðakostnaður og, — ef
þörf krefur, — kostnaður fylgdarmanns.
2) Námskeið við heimavistarskóla fyrir foreldra og aðra aðstandendur fatlaðra
barna.
3) Laun ráðunauta og námsstjóra hjá samtökum fatlaðra, sem og ferðakostnað
þeirra.
4) Sérstök áhðld og tæki og sérstök kennslugögn, sem nauðsynleg eru til þjálfunar
fatlaðra.
5) Bókasöfn fyrir blindraletur og segulbönd til blindrakennslu ásamt sendingarkostnaði á sliku efni.
57. gr.
„Samnemda for studiearbeid" og aðilar hennar fá styrk til stjórnunarkostnaðar,
einnig styrk til námsráðunautar og leiðbeinenda frá ríki, fylki og sveitarfélagi, samkvæmt reglum, sem ráðuneytið setur. Ríkið endurgreiðir 50% af styrkjum, sem fylki
og sveitarfélög veita.
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58. gr.
Starfsmenntun fullorðinna í atvinnulífinu fær styrk samkvæmt reglum, sem
þingið setur.
59. gr.
Sveitarfélag og fylki fá endurgreidd 15% af þeim styrk, sem þau veita í stjórnunarkostnað fullorðinsfræðslu skv. 44., 47. og 48. gr.
60. gr.
Ríkið styrkir kennslufræðilegar miðstöðvar í fylki eða sveitarfélagi þannig:
1) 25—83% af nettólaunum sérmenntaðs starfsliðs.
2) 50% af kostnaði vegna skrifstofufólks.
3) Byggingarstyrk af þeirri fjárhæð, sem þingið veitir árlega til skólabygginga og
ráðuneytið skiptir.
61. gr.
Sveitarfélag eða fylki eða ríki lætur ókeypis í té samkvæmt nánari fyrirmælum
kennsluhúsnæði og tæki, ásamt Ijósi, hita, ræstingu og húsvörslu vegna fullorðinsfræðslu, sem réttir hlutaðeigendur: sveitarfélög, fylki eða ríki veitir fjárstyrk.

XI. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI

62. gr.
Ráðuneytið eða sá aðili, sem það veitir umboð til, geta sett nánari reglur um
allt það, er lýtur að frekari framkvæmd laga þessara.
63. gr.
Lög þessi taka gildi frá þeim tíma, sem konungurinn ákveður.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Viðauki 3.
ÞRJÚ ERINDI UM FULLORÐINSFRÆÐSLU
eftir sr. Guðmund Sveinsson.

Unesco og fullorðinsfræðslan.
Erindi flutt á ársfundi MFA 13. nóvember 1972.
1. Inngangur.

1 þessu erindi mun ég leitast við að gera grein fyrir þætti Menningar- og visindastofnunar Sameinuðu þjóðanna, Unesco, stofnunar sem í senn er kennd við
menntun, vísindi og menningu, í fullorðinsfræðslu, adult education, eins og
hún er kölluð á enskri tungu, voksenundervisning eða voksenopplæring eins
og hugtak bræðraþjóða okkar á Norðurlöndum hljómar. — Ástæðan er ekki
síst sú að síðastliðið sumar, nánar tiltekið daganna 25. júlí til 7. ágúst var
haldin þriðja alþjóðlega ráðstefnan um fullorðinsfræðslu í Tokíó í Japan.
Þáttur Unesco í fullorðinsfræðslunni er næsta sérstæður og því ástæða til að gera
sér grein fyrir honum, enda má segja að Unesco hafi með nokkrum hætti mótað
og þróað hugmynd fullorðinsfræðslunnar og ekki síst fyrir tilstilli þeirra merku
alþjóðasamtaka er fuhorðinsfræðslan raunverulega orðin það sem hún nú er víða,
víðast mætti segja sérstæður þáttur við hlið og viða samofinn hinu hefðbundna skólaog fræðslukerfi. Svo er meira að segja nú 'komið að farið er að líta á fullorðinsfræðsluna sem, sérstakan vott uin þróun og ágæti menntakerfis i hinum ýmsu
löndum. Því fullkomnara sem fræðslukerfið er því meiri er hlutur fullorðinsfræðslunnar og öfugt. Þar sem þessi þróun er lengst á veg komin er talið að vart megi
á milli sjá, hvor þátturinn sé orðinn fyrirferðarmeiri, hin hefðbundna kennsla eða
fuHorðinsfræðslan, og fjárframlag til hvors þáttarins um sig næsta áþekkt.
Þannig á þessu nú þegar að vera farið í Ráðstjórnaríkjunum og Bandaríkjunum,
risaveldunum tveimur, sem keppa um yfirburði á sviði hinna márgvíslegu fræða,
tækni og fjölbreytni atvinnuháttanna. í vanþróuðum löndmn aftur á móti er hugmynd fullorðinsfræðslunnar enn sem kornið er næsta þokukennd, ef menn á annað
borð hafa heyrt hugtaksins getið.
2. Ráðstefna í Helsing0r 1949.

Það var árið 1949 að Unesco boðaði til hinnar fyrstu ráðstefnu um fullorðinsfræðslu og þá í Helsingör í Danmörku. Það var engin tilviljun að Danmörk var
valin sem fyrsti mótsstaður ráðstefnu af þessu tagi. Það var gert í fullri vitund
þess að lýðháskólahugmyndir Grundtvigs voru í raun og veru þessa eðlis, en lýðháskólar til þess stofnaðir að veita fullorðnu fólki tækifæri að öðlast fræðslu,
meira vekja það til vitundar um hæfileika sina og skapa þvi trú á sjálft sig og
möguleika sína að vera virkir aðilar í samfélaginu, brennandi af áhuga að vinna
Drottins veröld til þarfa. — Lýðháskólahreyfingin danska eða norræna sem liklega væri réttara að kalla hana hratt af stað mikilli vakningu og alþýðuhrevfingar
á Norðurlöndum svo og á Vesturlöndum yfirleitt hafa á margvíslegan hátt notið
þeirrar vakningar, enda hún senn verið kvika og kveika. — Að gera menn lifandi
og virka var meginatriði lýðháskólastefnunnar. — Það kom greinilega í ljós á
hinni fyrstu alþjóðaráðstefnu um fullorðinsfræðslu i Helsingör árið 1949, en i
forsæti var þar daninn Johannes Novrup, að stefnt skyldi að slíku marki. Það
var einkenni þessarar ráðstefnu sem haldin var aðeins fjórum árum eftir lok síðari
heimstvrjaldar að horft var aftur til liðins tima, horft var aftur til hildarleiksins
og harmleiksins á styrjaldarárunum, þegar tugþúsundir manna og kvenna urðu
að hverfa frá námi og starfsgreinum að sinna kalli ófriðarins. Þessu fólki varð
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að veita tækifæri að bæta sér upp það tjón, sem það hafði orðið fyrir menningarlega og félagslega. — En þetta var aðeins einn þátturinn. Annar þáttur og engu ómerkari var sá að skapa þyrfti og þróa sameiginlega menningu að komið yrði í veg
fyrir að skil mynduðust í þjóðfélögunum og annars vegar væri fámennur hópur,
úrval, elite, eins og þetta var kallað, sem notið gæti menningarverðmætanna og
ráðið stefnu samfélagsins, hins vegar fjölmennur hópur, múgur, sem þyrfti að
sætta sig við annan og minni hlut, hljóta stimpil fákunnáttu og getuleysis og fara
á mis við það sem ágætast var og raunverulega eftirsóknarverðast. — Þriðja verkefnið sem við blasti á hinni fyrstu ráðstefnu í Helsingör var svo það að komið
yrði á i öllum löndum fræðslu er hefði það að markmiði öðru fremur að vekja
athygli á merkingu og innihaldi, þegar hugað var að lifinu og tilverunni, en sú
hætta vofði ekki síst yfir hinum ungu að þeim fyndist allt án tilgangs og takmarks.
Hinir ungu uxu úr grasi á tímaskeiði, þegar hin fyrri verðmæti, andleg og menningarleg voru að heita mátti úr sögunni og við blasti tóm og tilgangsleysi að því
er harla mörgum fannst. Menn höfðu á nokkrum árum upplifað algera umturnun
og stóðu framandi og ráðvilltir i róti nýs tíma. Aldrei höfðu jafnmargir skynjað
firringuna, sem svo er kölluð, rótlevsið, finna sig i hringiðu framandi lifs, fyrirbæra og nýrra tjáningarforma. — Þannig urðu á hinni fyrstu ráðstefnu í Helsingör
greindir þrir veigamiklir þættir fullorðinsfræðslunnar: í fvrsta lagi að skapa fullorðnum ný tækifæri að öðlast þá menntun og þjálfun, sem þeir einhverra orsaka
vegna höfðu farið á mis við áður eða e. t. v. skynjuðu fyrst siðar á ævinni að þeir
höfðu þörf fyrir eða sérstakan áhuga á. í öðru lagi að trvggja öllum þjóðfélagsþegnum sameiginlegan menningargrundvöll er kæmi í veg fyrir misrétti og órétti,
kæmi í veg fyrir það, sem síðar hefur verið nefnt félagslegt og menningarlegt
ólæsi, en hugtakið ólæsi hefur revndar orðið harla áhrifamikið tiskuhugtak, notað
í hinum margvíslegustu blæbrigðum. — t þriðja og siðasta lagi að hamla gegn þvi
að böl tilgangsleysis og vonbrigða gripi um sig og yrði að sjúklegri þrá til að
gefast upp eða gefa sig á vald andfélagslegum fyrirbærum eða skapaði flóttahneigð er menn teldu til einskis að vinna, lífið og tilveran i senn óskiljanleg, án
takmarks og tilgangs.
Á hinni fyrstu ráðstefnu i Helsingör árið 1949 mættu 79 þátttakendur frá 25
lðndum. Af þeim voru 54 frá 14 londum Vestur-Evrópu, aðeins 4 mættu frá Asiu,
1 aðeins frá Suður-Ameríku, og eina Afrikurikið, sem fuiltrúa átti á ráðstefnunni,
var Egyptaland. Heitið sem ráðstefnunni var valið var aðeins „Fullorðinsfræðsla —
Adult Education". Hér skvldi um könnun að ræða fvrst og fremst, komið saman
að bera saman bækurnar. — Það var almennt viðhorf á ráðstefnunni, að fullorðinsfræðsla væri viðbótar- og uppbótaþáttur, f rauninni hvorki sérlega stór í
sniðum eða þyrfti hlutur hans að vera tiltakanlega mikill eða hafa i för með sér
fjárframlög er nokkru næmu. Það var ekki óalgeng skoðun meðal fulltrúanna að
fela mætti fullorðinsfræðsluna svo til eingöngu félagssamtökum, sem til væru, en
opinber afskipti þyrftu ekki að vera mikil.
3. Ráðstefna í Montreal árið 1960.

Næsta ráðstefna á vegum Unesco um fullorðinsfræðslu var haldin i Montreal
í Kanada árið 1960. Á þeirri ráðstefnu mættu 112 fulltrúar frá 51 landi. Þá átti
Afrika þar 9 fulltrúa, Asia 17, Suður-Amerika 19 og frá Arabalöndunum voru
mættir 6 fulltrúar. Þannig hafði hinn svo kallaði þriðji heimur eða þróunarlöndin
komið tii sögunnar. Auk þess áttu 46 alþjóðlegar stofnanir áheyrnarfulltrúa á ráðstefnunni. Nú voru Ráðstjórnarrikin einnig með og fulltrúar frá þrem öðrum rikjmn Austur-Evrópu.
Yfirskriftin yfir hinni annarri ráðstefnu Unesco um fullorðinsfræðslu var
„Fullorðinsfræðsla í breytilegum heimi — Adult Education in a Changing World.“
— Það kom greinilega í ljós að miklar brevtingar höfðu orðið á afstöðu manna
til fullorðinsfræðslu og enn meiri á hugmyndum manna um gildi og mikilvægi
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slfkrar fræðslu. — Mestur var munurinn að því er laut að sjálfri stöðu fullorðinsfræðslunnar í menntun og menningu hinna ýmsu þjóða. Augljóst var að lengur
var ekki litið á fullorðinsfræðslu sem viðbót eða uppbót. Hún var nú skoðuð og
skilgreind sem sjálfsagður og sjálfstæður þáttur menntunar. — Þetta nýja viðhorf birtist einna ljóslegast í þvi að í vitund manna var að fæðast nýtt hugtak,
sem skýra átti hvað til grundvallar lægi. Ógreinilegt og hikandi var þetta hugtak
eða hugtök, því þau áttu eftir að verða þrjú áður en lyki. En það sem varð til á
sjálfri ráðstefnunni í Montreal og gaf stefnubreytinguna til kynna var hugtakið
ævimenntun, life-long-education eða svo notuð sé tengri mynd þessa hugtaks, lifelong intergrated education, ævimenntun felld með eðlilegu móti inn í störf manna
og atvinnu svo að úr yrði samræmd og samfelld heild. — Margt varð til þess að
skapa þetta nýja menntunarhugtak svo og hin tvö er hliðstæð voru, — hugtak
Evrópuráðsins, sem tók einnig að fjalla um fullorðinsfræðslu, en það var hugtakið
Permanent Education, stöðugt áframhaldandi þáttur menntunar og loks liugtak
Efnahags- og framfarastofnunarinnar, O.E.C.D. Recurrent Education, menntun sem
á sér stað aftur og aftur, simenntun hefur þetta hugtak Efnahags- og framfarastofnunarinnar O.E.C.D. verið kallað á íslensku. — Margt varð til þess að skapa
þessi menntunarhugtök og verður fátt rakið hér. Eftirfarandi er augljóst: Ný tækni
hafði bylt atvinnulífi margra landa og haft í för með sér umturnun félagslega og
efnahagslega. Þróuðustu samfélögin voru að hverfa frá frumstigi iðnvæðingarinnar, industrialismans, til síðara stigs iðnvæðingar, sem stundum er kallað superindustrialismi, frá iðnaðarsamfélaginu til þjónustusamfélagsins eins og þessi umskipti hafa Hka verið skilgreind. Við þessar umturnanir misstu tugir og jafnvel
hundruð þúsunda atvinnu sína og það oft á tíðum atvinnu, sem menn höfðu búið
sig undir með löngu bók- og verknámi. Hér þurfti að fara fram endurmenntun.
Skapa þurfti hinum mikla fjölda ný tækifæri að búa sig undir önnur störf er
buðust og það oft á tíðum störf sem áður þekktust ekki og hin nýja tækni hafði
búið til beint eða óbeint. — önnur meiri háttar breyting sem orðið hafði á 6. áratugnum frá 1950—1960 eða milli hinna tveggja ráðstefna var hin ótrúlega þekkingarhylting sem átt hafði sér stað, ef taka mætti svo furðulega til orða. Menn
höfðu fyrir satt að á hálfri öld, frá aldamótum til 1950 hefði þekkingarforði mannkynsins tvöfaldast og þóttu firn mikil. En hvað sögðu menn þá um hitt er talið
var sannleikanum samkvæmt að þekkingarforðinn hefði aftur tvöfaldast og það
aðeins á 10 árum frá 1950—1960? — Sýnilegt þótti að svo væri sem skriðu hefði
verið hleypt af stað og hér væri verið við upphaf nýrrar þróunar en ekki ris eða
endalok. Áfram myndi þekkingarforðinn halda áfram að tvöfaldast og tíminn, sem
það gerðist á, verða styttri og styttri. — Til allra þátta þekkingar og starfa myndi
aukningin ná, og meira hefði aukningin þegar náð og þannig myndi þetta halda
áfram. Af þessu leiddi einfaldlega að hver einasti maður yrði að ætla sér ákveðinn
tima á vissu árabili til að endurnýja þekkingarforða sinn svo að hann stæði raunverulega í stað að því er hæfni og kunnáttu snerti. Hér hlyti til að koma mikil
og margþætt fullorðinsfræðsla, sem væri í nánum tengslum við atvinnulif og efnahagsafkomu. — Þá var i þriðja lagi aukning fritímans og stvtting vinnutímans í
mörgum löndum mikil eggjun að auka möguleika manna til menntunar og gera
þeim kleift að njóta annarra og fjölbreyttari menningarþátta en verið hafði.
Það sagði sig sjálft að áhrif Montrcal-ráðstefnunnar á vegum Unesco árið
1960 urðu sýnu meiri heldur en Helsingör-ráðstefnunnar. — Að þvi stuðlaði ekki
minnst að margir aðilar, stjórnvöld margra landa, frjáls félagasamtök svo og hagsmunasamtök margvisleg og þá ekki síst verkalýðshreyfingar og samtök vinnuveitenda, en þar komu fram tveir meginaðilar vinnumarkaðarins, létu fullorðinsfræðsluna til sin taka og það svo um munaði. Þá var hitt einnig til að glæða skilning
á mikilvægi þessa þáttar að rikjaheildir, er leituðust við að efla menningarlega
og félagslega samstöðu, svo sem Evrópuráðið, fvlgdu eftir ályktunum þeim sem
gerðar höfðu verið á ráðstefnu Unesco svo og ábendingum ýmsum, er þar höfðu
komið fram. — Urðu af öllu þessu mikil umbrot i menntamálum flestra landa og
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þá ekki síst meðal vestrænna þjóða. Er það og mála sannast að eftir 1960 hefur
fræðslukerfum flestra Vesturlanda verið breytt svo verulega að telja má til byltingar. Jafnframt hinu hefðbundna fræðslukerfi, thc formal education, eins og þetta
er kallað á enskri tungu eða formelle undervisning á máli frænda okkar á Norðurlöndum hefur verið tekin upp skipuleg fullorðinsfræðsla. Fullorðinsfræðslan hefur
verið greint í þrennt. í fyrsta lagi hefur verið um að ræða fullorðinsfræðslu, sem
gerði mönnum mögulegt að ljúka ýmsum áföngum hins hefðbundna skólakerfis
og fullorðnum sköpuð aðstaða til að stunda það nám, án þess að þurfa að þræða
sömu braut og hinir ungu. Þá hefur í annan slað verið komið á fjölþættari fullorðinsfræðslu í forini endurmenntunar og áfranihaldandi menntunar þeirra sem
rækja ákveðin störf í þjóðfélaginu, en telja sér nauðsynlegt að fylgjast með nýjungum og afla sér viðbótarþekkingar. Þessi annar þáttur fullorðinsfræðslunnar
er einkum og sér í lagi tengdur atvinnulífinu og skipulagður og að ým,su framkvæmdur af aðilum vinnumarkaðarins. — í þriðja lagi hefur verið komið á fullorðinsfræðslu að sinna fyrst og fremst hinu félagslega og menningarlega. Þessi
þáttur fullorðinsfræðslunnar er einkum ræktur af frjálsum félagasamtökum, en
nýtur engu að síður stuðnings hins opinbera heldur en hinir tveir fyrri þættir
sem greint var frá.
4. Ráðstefna í Tokíó árið 1972.
Hinn öri vöxtur fullorðinsfræðslunnar á 7. áratug aldarinnar frá 1960—1970
í nær öllum löndum heims og þá alveg sérstaklega á Vesturlöndum og í Ráðstjórnarríkjunum gerði það eðlilegt að enn væri efnt til ráðstefnu uin þennan þátt
á vegum Unesco. Sú ráðstefna var undirbúin m.eð sérstöku móti. Sameinuðu þjóðirnar lýstu árið 1970 alþjóðlegt menntaár, International Education Year, og hvöttu
til þess að taka menntamál veraldar til gagngerrar endurskoðunar. Jafnframt var
þvi lýst yfir að haldin myndi ráðstefna um fullorðinsfræðslu í byrjun 8. áratugarins á vegum Unesco og aðildarþjóðir Sameinuðu þjóðanna svo og Unesco beðnar

að undirbúa ráðstefnuna með margvíslegum athugunum, skýrslugerðum og gagnasöfnun.
Vestur-Evrópuþjóðir hófu undirbúning þennan innan Evrópuráðsins og fólu því
að hafa frumkvæði svo og að gera drög að framtíðarskipan í fræðslumálum á
Vesturlöndum.
Hér var ekki látið sitja við orðin tóm. Fyrir ráðstefnu Unesco sem getið var
i upphafi þessa máls og haldin var dagana 25. júlí til 7. ágúst í Tokíó hafði verið
gengið frá þrem merkum rannsóknum er lágu fyrir frá þjóðnm Vestur-Evrópu.
Sú fyrsta leiddi til mikil rits er hefur að geyma 15 ritgerðir og kallast ritgerðasafnið: Permanent Education, ævimenntun. Hin önnur bar þann árangur að búið
var út mikið vinnuskema er kallast Grundvallaratriði samræmdrar menntastefnu,
Fundamentals for integrated educational policy. Og hin þriðja hefur skapað hið
merkasta fræðirit Evrópsk fullorðinsfræðsla nú og í framtíðinni, To-day and tomorrow in european adult education.
En að það voru ekki evrópsku þjóðirnar einar sem um fullorðinsfræðsluna
hugsuðu eða gerðu hana að sérstæðu menningarframlagi, um það bar ráðstefnan
á siðasta sumri gleggst vitni. — Á þeirri ráðstefnu mættu 400 þátttakendur frá 82
löndum, en 37 alþjóðlegar stofnanir áttu þar áheyrnarfulltrúa. Yfirskrift hinnar
þriðju ráðstefnu Unesco var: Fullorðinsfræðslan sem þáttur ævimenntunar, Adult
Education in the Context of Life-long Education. — Allt bendir til að enn hafi
verið brotið blað i menntamálum veraldar og við eigum eftir að kynnast árangri
ráðstefnunnar i framkvæmdum og nýmyndunum fræðslumála á þessum nýhyrjaða
áratug 20. aldarinnar.
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Fullorðinsfræðsla — ævimenntun

Menntastefnur samtíðarinnar.
Útvarpserindi flutt í maí 1973.
I.
Góðir hlustendur.
Ég hyggst í tveim erindum ræða við ykkur um fræðslumál. 1 fyrra erindi
minu mun ég leitast við að gera nokkur skil tveim hugtökum, sem mjög eru á dagskrá um þessar mundir erlendis, hugtökunum: Fullorðinsfræðslu og ævimenntun.
1 siðara erindi mínu mun ég aftur á móti gera tilraun til að kafa dýpra og reyna
að kanna forsendur þessara hugtaka svo og þess mikla áhuga, sem nú er hvarvetna
á fræðslu- og menntamálum. 1 þvi erindi mun ég þess vegna fjalla um menntastefnur
samtíðarinnar.
Að fyrra erindi minu mun ég hafa nokkurn formála og sný mér að honum.
1. FORMÁLI

Það hefur vafalaust ekki farið fram hjá neinum að menntun og fræðsla hefur
verið mjög á dagskrá á síðustu árum. Til marks um það hér á landi er gagnger
endurskoðun fræðslulaga, sem nú síðast hefur leitt til samningar frumvarps um ný
lög skyldunámsstigsins hin svokölluðu grunnskólalög ásamt með öðru frumvarpi
að lögum um skólakerfi. Hið síðara lagafrumvarp er í þessu sambandi forvitnilegra. Er þar gert ráð fyrir þrem stigum menntunar, grunnskólastigi, framhaldsskólastigi, þar undir sérskólar og loks háskólastigi. Öll mynda þessi stig, þegar lög þau sem
um ræðir hafa verið samþykkt, eina heild og er í nágrannalöndum okkar valið
sérstakt heiti, i Noregi t. d. förstegangsopplæring, í enskumælandi löndum formal
education, en hugsanlegt væri að kalla á íslensku frumfræðslu og hefur reyndar
þegar verið gert.
En það er harla ljóst að svo mikilvæg sem þessi frumfræðsla er og svo fyrirferðarmikil sem hún hlýtur að vera, þá fær hún á engan hátt leyst allan vanda
fræðslu og menntunar í nútímaþjóðfélagi. Til þarf að koma annar þáttur sem
gera verður skil og það í vaxandi mæli, enda þegar svo komið í nokkrum löndum,
að hann fer að flestu leyti að vera jafnoki hins, þ. e. frumfræðslunnar bæði hvað
snertir magn, fjármagnsþörf svo og skipulagningu og lagasetningu. Þessi annar
þáttur menntunar og fræðslu hefur verið kallaður fullorðinsfræðsla, voksenopp
læring á Norðurlöndum, adult education í enskumælandi löndum. — Sá þáttur er
líka þrískiptur.
Fullorðinsfræðsla er í fyrsta lagi frumfræðsla, þ. e. grunnskólanám, framhaldsskólanám og háskólanám i nýjum búningi miðað við þroska þeirra og forsendur, sem um lengri eða skemmri tima hafa tekið þátt í atvinnulífinu, en æskja
af einhverjum ástæðum að auka við frumfræðslu sína. Þessi þáttur fullorðinsfræðslu verður af eðlilegum ástæðum í nánum tensglum við, ef ekki beinlínis ræktur
af stofnunum frumfræðslunnar. En leggja ber á það ríka áherslu að þetta er aðeins
einn af þrem þáttum fullorðinsfræðslu.
Annar þáttur fullorðinsfræðslunnar er menntun sem veitt skal þeim sem
eru starfandi og þátt taka I atvinnulifinu og skal ná til allra þátta atvinnulífsins. Hér verður um að ræða námskeiðahald eða önnur þau fræðsluform
sem tiltæk eru og hægt er að hagnýta, þar á meðal hljóðvarp og sjónvarp
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að sjálfsögðu að viðhalda bæði starfsmenntun og bókmenntun vinnandi fólks
svo viðkomandi verði ekki lakari starfskraftar en þeir voru í upphafi miðað
við breyttar aðstæður og nýjar kröfur til kunnáttu og hæfni. Hluta þessa annars
þáttar fullorðinsfræðslunnar kalla frændur okkar á Norðurlöndum etterutdanning,
endurmenntun — fræðslu sem síðar er veitt. En í þessum öðrum þætti fullorðinsfræðslunnar er jafnframt um að ræða annan möguleika, er líka skal veitast atvinnulífinu og í nánum tensglum við það, en það er viðbótarfræðsla, möguleikinn að
geta raunverulega aukið við menntun sína og orðið hæfari bæði hvað snertir
starfsmenntun og bókmenntun en viðkomandi hafi nokkru sinni verið áður. Til
þess að eiga verulegan hlut að þessari fræðslu eru kvaddir sjálfir aðilar vinnumarkaðarins, atvinnulífsins og það er hið nýja og óvenjulega í þessum þætti fullorðinsfræðslunnar. Sjálfir vinnustaðirnir, sjálf fyrirtækin geta orðið að fræðsluog menntasetrum í nýrri merkingu þess orðs að sjálfsögðu. Við það hefur sjálft
skólahugtakið orðið nýtt og hlutur menntunar orðið allur annar en fyrr. Sumir
munu lita svo á að þessi annar þáttur fullorðinsfræðslunnar sé um margt sérstæðastur og merkilegastur.
En þriðji þáttur fullorðinsfræðslunnar er samt eftir. Það er sá þáttur,
sem snertir félagslif og menningarlif og tengist hinum fjölmörgu félögum, félagasamböndum og heildarsamtökum frjálsra félaga sem vinna að hvers kyns
félags- og menningarstarfsemi, hvort sem hún er kennd við ungmenni, kvenréttindi, íþróttir, stjórnmál, trúmál, annast söngstarfsemi, leikstarfsemi eða
hvar þessi félög kunna að hafa haslað sér völl. Hér er um að ræða svo merkan
þátt að eðlilegt er að gera sér þess fulla grein hvaða aðild honum má ætla í fræðslu,
menntun og öllu því sem einu nafni má kalla menning. Það er mála sannast að
margir hafa í hinum frjálsu félagasamtökum hlotið þá menntun og þann undirbúning undir lífið sein notadrýgstur hefur reynst og inarkað lífi þeirra stefnu og
gefið því innihald.
Þetta er þá annar þáttur fræðslu og menntunar og virðist auðsætt að hann
á fulla kröfu til að vera metinn til jafns við frumfræðsluna og ætti sú viðurkenning ekki að fella neinn skugga á þá fræðslu nema síður sé.
Til þess hins vegar að gera sér fulla grein fyrir fullorðinsfræðslunni og sérstöðu hennar verður að átta sig á tveim öðrum verkefnum er fullorðinsfræðslunni tengjast. — Annað er fólgið í nýjum menntastefnum og viðhorfum til menntunar og fræðslu almennt, en þar liggja rætur hins mikla áhuga á fullorðinsfræðslunni og menntun almennt. Mun því efni gerð skil sérstaklega. — Hitt er svo algjörlega
frábrugðið menntakerfi þvi sem við nú þekkjum, svokölluð ævimenntun þar sem
báðir þættirnir frumfræðsla og fullorðinsfræðsla hafa verið tengdir saman, eða
felldir saman i æðri eining ef nota mætti svo fræðilegt eða svo díalektisk hugtak
með fullri virðingu fyrir Friedrich Hegel, Karli Marx og Karli Barth svo nefnd séu
í sömu andrá þrjú stórmenni, þrir risar díalektískra fræða og díalektískrar
hugsunar.
Eftir þennan inngang mun ég þá snúa mér að hinum tveim hugtökum, er ég
hef hugsað mér að skýra i þessu erindi: fullorðinsfræðslu og ævimenntun.

2. FULLORÐINSFRÆÐSLA
a) Skilgreining.

Ég geri fullorðinsfræðslunni fyrst skil og byrja á skilgreiningu. f sambandi
við þá skilgreiningu er af nógu að taka.
Menningar- og fræðslustofun Sameinuðu þjóðanna, Unesco, hefur sett fram
eftirfarandi skilgreiningu, sem gengið var frá á þingi, námskeiði um samanburð
fullorðinsfræðslu, sem haldið var í Exeter i Massachusett i Bandaríkjunum árið
1966. Hin svokallaða Exeter skilgreining er þá þannig:
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„Fullorðinsfræðsla er fræðsluform, sem veitir fólki, er ekki lengur er þátttakendur í venjulegu skólanámi á þann hátt sem það er skipulagt, aðstöðu til að
stunda áframhaldandi nám og taka þátt í skipulögðu námsstarfi í því augnamiði
að geta fylgst með breytingum, sem orðið hafa og lúta að þekkingu, skilningi, hæfni,
mati og afstöðu eða i þeim tilgangi að gera sér grein fyrir og leysa persónulegan
eða félagslegan vanda.“
Frá nefnd á vegum Norðurlandaráðs, „Nordisk ekspertudvalg for forskning
pá voksenopplæringens omráde'*, nefnd sérfræðinga er hafa skyldu á hendi rannsókn á sviði fullorðinsfræðslunnar, er þessi túlkun frá árinu 1969:
„Fullorðinsfræðsla er menntun sem veitt er fullorðnum. Sú fræðsla er látin í té
eftir að viðkomandi hefur lokið ákveðnum hluta frumfræðslu. Þeir sem njóta
fræðslu af þessu tagi hafa langoftast meiri eða minni kynni af atvinnulífinu og
hafa hlotið menntun til ákveðinna starfa, ýmiss konar atvinnufræðslu."
Frá árinu 1972 er svo þessi skilgreining frá Danmörku gerð nokkru fyrir þing
Unesco um fullorðinsfræðslu á síðasta sumri, júlí—ágúst í Tokío:
„Fullorðinsfræðsla nær yfir allt það nám og alla þá menningarstarfsemi, setn
fullorðnir taka þátt í, hvort sem um er að ræða frjálsa þátttöku eða ekki og hvort
sem hún verður í vinnutíma eða utan hans, ef líta má á það nám eða menningarstarfsemi sem áframhald eða viðbót við þá undirstöðumenntun, sem viðkomandi
hefur hlotið.“
b) Ástæður fullorðinsfræðslunnar.

Næst skal þá vikið að ástæðum þess að fullorðinsfræðsla er svo mjög á dagskrá.
Það er auðvitað ljóst að fullorðinsfræðsla er í sjálfu sér ekki ný af nálinni.
Hitt er ljóst að hún hefur færst verulega í aukana og það er fyrst á síðustu áratugum að hún hefur komið fram í sviðsljósið með þeim hætti sem nú er orðið.
Menn spyrja því hverjar ástæðurnar kunni að vera til þessa. — Ég hygg að flestir
muni þar á einu máli að greina fjórar meginástæður til þess að fullorðinsfræðsla
er orðin svo ríkur og vaxandi þáttur sem raun ber vitni um. — Olof Palme forsætisráðherra Svíþjóðar spáði því í byrjun þessa áratugar, hins 8. áratugar aldarinnar að hann myndi verða með sérstöku móti áratugar fullorðinsfræðslunnar.
Hinar fjórar ástæður eru:
Fyrsta ástæða: Sjálfsagt þykir að gefa því fólki, sem horfið hefur að störfum
í þjóðfélaginu, tækifæri til að hefja nám er það síðar finnur hjá sér löngun eða
þörf til að menntast á ákveðnu sviði, sem gerði það hlutgengt til starfa þar.
önnur ástæða: Breytingar í atvinnulífinu gera það nauðsynlegt að fólk eigi
kost á endurmenntun, annað hvort vegna þess að störf þau er það áður stundaði
hafa breyst svo verulega að þau krefjist annars undirbúnings og annarar hæfni
og þekkingar en áður — eða störfin eru ekki lengur fyrir hendi vegna þess að
ný tækni eða sjálfvirkni hefur komið til og þvi er nauðsynlegt fyrir viðkomandi
að leita á önnur mið, búa sig undir önnur störf, hljóta ummenntun.
Þriðja ástæða: Nútimaþjóðfélag gerir aðrar og meiri kröfur til þegna sinna
og þá ekki síst lýðræðisþjóðfélögin, en skapa þarf þjóðfélagsþegnunum nýja meðvitund er geri þá að virkum þjóðfélagsþegnum, sem taka þátt i félagslegri baráttu,
er gera sífellda þróun og stöðugar breytingar mögulegar.
Fjórða ástæða: Hinn aukni frítimi, sem virðist á flestum stöðum vaxandi
vandamál, hlýtur að hafa áhrif á menntunarmöguleika manna, að gefinn verði
kostur á margvislegri fræðslu sem til þess er ætluð að hjálpa einstaklingum og
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hópum að njóta frístundanna, gera þær að sönnum ávinningi en ekki hefndargjöf
eins og sumstaðar virðist vera, að menn i'yndu ráð til að gera tómstundirnar að
tíma sköpunar og lífsnautnar, en ekki tíma lífsleiða, sem kallaði fram þrá og þörf
að drepa tímann.
c) Skipting fullorðinsfræðslunnar.

Áður hefur lítillega verið vikið að þessu atriði og þá gerð grein fyrir þrískiptingu fullorðinsfræðslunnar: a) i fræðslu hliðsta'ða frumfræðslunni, b) i fræðslu
úti í atvinnulífinu og c) fræðslu á vegum hinna frjálsu félagasamtaka.
Jóhann Hannesson, fyrrum skólameistari á Laugarvatni hefur í ágætu erindi
gefið yfirlit sem er i meginatriðum hliðstætt þessu, en gæti verið rétt að skýra
frá til samanburðar. Hann bendir á ferns konar nám, sem telja megi til fullorðinsfræðslu og lýsir þannig:
I. Skólanám. — Þar er um þrenns konar nóm að ræða:

a) Undirbúningur undir almenn heildarpróf skóla (landspróf, gagnfræðapróf,
stúdentspróf, háskólapróf).
b) Undirbúningur undir inntöku í sérskóla.
c) Upprifjun námsefnis eins skólastigs til undirbúnings undir nám á næsta
stigi eftir að hlé hefur orðið á námi.
II. Atvinnunám. — Þar er líka um þrískiptingu að ræða:
a) Viðbótarnám til að auka hæfni í starfsgrein.
b) Endurmenntun vegna tilkomu nýrrar þekkingar eða tækni og úreldingar
fyrri kunnáttu.
c) Ummenntun vegna atvinnuskipta.
III. Tómstundanám. — Enn þrískipting:
a) Til menningar og fróðleiksauka.
b) Til dægradvalar.
c) Til heimilisþarfa — efnahagslegra og félagslegra.
IV. „Borgaranám". — Þar eru þættirnir tveir:
a) Til undirbúnings undir virk afskipti í þjóðmálum.
b) Til undirbúnings undir meðferð vandamála í nánasta umhverfi.
í Noregi hefur í nokkur ár verið til svokallað Fullorðinsfræðsluráð skipað
fulltrúum frá ýmsum aðilum atvinnu- og menningarlifs. Það hefur gefið lit harla
merkilega greinargerð sem nefnist Verkaskiptingin í fullorðinsfræðslunni,
Arbeidsdelingen í voksenopplæringen. Rit þetta er röskar 90 blaðsíður og
ég ætla ekki hér að reyna að gera grein fyrir innihaldi þess, en aðeins benda á
tvenns konar heildarskiptingu sem þar er vikið að. Fyrri skiptingin lýtur að formi
fullorðinsfræðslunnar. Samkvæmt skilgreiningu Fullorðinsfræðsluráðsins norska
getur hún verið þessi:
1 fyrsta lagi: Fullorðinsfræðsla sem miðast við prófundirbúning og á að þessu
leyti hliðstæður í hinu almenna og hefðbundna skólakerfi.
í öðru lagi: Fullorðinsfræðsla sem hefur tengsl við atvinnulífið.
f þriðja lagi: Fullorðinsfræðsla sem ekki stefnir að prófi eða sérstöku mati
á því sem lært er eða fræðst um.
Hin siðari skipting miðast svo við þá aðila, sem ættu að hafa fullorðinsfræðsluna með höndum. — Að áliti norska Fullorðinsfræðsluráðsins ætti þar einnig að
vera um þrískiptingu að ræða.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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í fyrsta lagi: Fræðslusambönd og félög svo og einkastofnanir.

I öðru lagi: Aðilar atvinnulífsins, aðilar vinnumarkaðarins.
í þriðja lagi: Opinberir aðilar: í Noregi — ríki, fylki og sveitarfélög.
d) Kostnaður við fullorðinsfræðslu.
Að síðustu skal svo lítillega drepið á fjárframlög til fullorðinsfræðslu í nágrannalöndunum. Ég hef undir höndum gögn er sýna þessi fjárframlög í Danmörku og Svíþjóð miðað við kennsluárið 1971/1972.
1 Danmörku er niðurstaðan þessi: Áætlaður heildarkostnaður fullorðinsfræðslunnar í Danmörku umrætt kennsluár er talinn hafa numið 570 millj. danskra króna.
Þessi kostnaður er talinn 7% af opinberu framlagi til menntamála, en það framlag
áætlað um 8 milljarða danskra króna þegar námsstyrkir eru taldir með. Námsstyrkir í sambandi við fullorðinsfræðslu eru um 80 milljónir króna. — Þá segir
í þessari áætlun að einstök félög og aðilar vinnumarkaðarins muni hafa lagt af
mörkum til fullorðinsfræðslu ca. 100 milljónir danskra króna. — Væri um hlutfallslega sömu framlög að ræða á íslandi, þá ættu framlög opinberra aðila að nema
næstum 300 milljónuin króna, en framlög félaga og aðila atvinnulífsins að vera
milli 50—60 milljónir. — Á fjárlögum okkar fyrir árið 1973 eru ætlaðir 4 milljarðar
20 milljónir og 23 þúsund krónur til menntamála, 7% þeirrar upphæðar yrði röskar 280 milljónir sem væri næsta hliðstæð upphæð.
Fyrir kennsluárið 1971/1972 fullyrðir menntamálaráðherra Svíþjóðar Sven
Moberg að framlög sænska ríkisins til fullorðinsfræðslu myndu nema einum milljarð
sænskra króna, sem er verulega hærri upphæð en Danir áætluðu að ráðstafað yrði
til fullorðinsfræðslu. — Það myndi samsvara því að íslenska ríkið legði fram um
500 milljónir íslenskra króna eða ca. 12% þeirrar upphæðar sem ætluð er til menntamála á fjárlögum fyrir yfirstandandi ár.
2) ÆVIMENNTUN
a) Skilgreining.
Ég sný þá máli minu að síðara meginhugtaki þessa erindis: ævimenntun.
Fyrst kemur þá skilgreining á því sérstæða hugtaki, sem felur í sér tvo meginþætti: frumfræðslu og fullorðinsfræðslu. Ekki væri óeðlilegt að hefja kynningu
á hinu nýja kerfi með því að athuga lítillega þau hugtök, sem um það hafa verið
notuð erlendis og þá samsvarandi eða hliðstæð orð og hugtök íslensk. Það vill
svo einkennilega til að þrjár merkar stofnanir hafa komið á framfæri hver sínu
hugtaki:
Fyrst skal getið um það heiti, sem Menningar- og fræðslustofnun Sameinuðu
þjóðanna, Unesco hefur valið hinu nýja menntakerfi. Það er á ensku hugtakið
Life-long education, sem frændur okkar Danir hafa þýtt með: Livslang uddannelse,/
udvikling — þeir þýða enska orðið education með tveim hugtökum: menntun —
þroski/þróun að fram komi ólík blæbrigði. Heiti Unescos er eðlilegast að þýða á
íslensku með ævimenntun.
Efnahags og framfarastofnunin, O.E.C.D. hefur valið þessu menntakerfi framtiðarinnar hugtakið Recurrent Education, þ. e. a. s. menntun sem fram fer aftur og
aftur og hefur þetta hugtak verið réttilega þýtt á íslensku með orðinu símenntun
og hefur mátt sjá það skjóta upp kollinum í frásögnum blaða og tímarita.
Loks hefur svo Evrópuráðið kynnt hið nýja menntakerfi sem Permanent
Education, hin stöðuga, varanlega menntun, það er að segja menntun sem stöðugt
þarf endurnýjunar og tekur á sig nýjar og breyttar myndir, er stöðug í breytileika
sinum og fjölbreytni og verður þannig að stöðugum, varanlegum þætti í menningu
samtiðarinnar.
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b) ÁstæSur.
Svo vikið sé næst að ástæðum sem taldar eru gera nauðsynlegt að koma á hinu
nýja fræðslukerfi með þáttunum tveim, frumfræðslu og fullorðinsfræðslu, þá mætti
endurtaka margt af því sem áður hefur verið sagt. Það mun ekki gert heldur tveim
nýjum ástæðum bætt við.
Annað er hin sérstæða breyting sem menn telja sig hafa orðið vara við á þjóðlagsforminu á Vesturlöndum. Suinir hafa fyrir salt að greina megi í sögu Vesturlanda til þessa þrjú þjóðfélags eða samfélagsform, en hið fjórða búi þegar i vitund
okkar sem framtíðardraumar. Hin þrjii þjóðfélagsform, sem þegar hafa birst eru:
Fyrst: Sigurvinningasamfélagið, þegar nær allt var talið undir þvi komið fyrir
hinar einstöku þjóðir Vesturlanda að ná ítökum og áhrifum, helst um heim allan,
vinna sem flesta sigra í orustum og sanna þannig yfirburði sína. — Þetta samfélag
var síðan leyst af hólmi af orkusamfélaginu, kílóvatta-samfélaginu eins og sumir
kalla það, en áhrifa þess og viðhorfa hefur á síðustu áratugum gætt meir og meir.
— Nú er þetta orkusamfélag aftur á móti að missa að nokkru Ijóma sinn eða kannski
væri réttara að segja er búið að sannfæra mennina um það hvaða orkulindir eru
fyrir hendi hið ytra í náttúrunni og hvaða aðferðum er hægt að beita til að beisla
þær og hagnýta. — Því er nú svo komið að þriðja þjóðfélagsformið er i uppsiglingu og henni hraðri og fyrirferðarmikilli, það er þekkingarsamfélagið. Mennt er
máttur, segir íslenskt máltæki. Það er Ijóst að það er annars konar orka, sem nú
á að virkja heldur en sú sem orkusamfélagið beindi athyglinni að. Það er hæfni
mannsins sjálfs og hæfileikar sem nú skulu leystir úr læðingi. 1 hæfni sinni og hæfileikum býr maðurinn yfir óvenjulegri orku, sem hægt er að virkja til þess að gera
líf einstaklinganna og heildanna auðugra og svipmeira. Nýr áfangi á þróunarbraut
er hafinn og enginn fær séð fyrir hvert hann skilar mannkyninu, en hitt má telja
víst að hann gefur mikil fyrirheit. — Það er svo draumur framtíðarinnar, er sagt
að þekkingarsamfélagið Cogno Society umbreytist eða þróist yfir í menningarsamféiag, þar sem hver maður fær að jöfnu tækifæri til að njóta og skapa.
Hitt atriðið sem ég vil hér draga fram er staðreynd hinnar svokölluðu þekkingarbyltingar. Staðreynd hennar skýrist best með eftirfarandi athugunum: Menn
höfðu fyrir satt að á hálfri öld, frá aldamótunum 1900 til 1950 hefði þekkingarforði mannkynsins tvöfaldast og þóttu firn mikil. En hvað gátu menn þá sagt,
þegar talið var sannleikanum samkvæmt að þekkingarforðinn hefði aftur tvöfaldast og það aðeins á tíu árum, frá 1950—60. — Sýnilegt þótti að svo væri
sem skriðu hefði verið hleypt af stað og hér væri verið við upphaf nýrrar þróunar,
en ekki ris eða endalok. Áfram myndi þekkingarforðinn halda áfram að tvöfaldast
og timinn, sem það gerðist á, verða styttri og styttri. Til allra þátta þekkingar og
starfa myndi aukningin ná, og meira hefði aukningin náð og þannig myndi þetta
halda áfram.
c) Þróunarferill ævimenntunarhugtaksins tíl þessa dags.
Segja má að ævimenntunarhugtakið komi verulega i sviðsljósið á þingi, sem
Unesco hélt um fullorðinsfræðslu í Montreal i Kanada árið 1960, en það var annar
alþjóðafundurinn um þau mál á vegum stofnunarinnar, hinn fyrsti var haldinn í
Helsingör árið 1949. Yfirskrift eða tema ráðstefnunnar í Montreal var: „Fullorðinsfræðsla í breytilegum heimi." — 1 ályktun þingsins segir svo: „Fullorðinsfræðsla
er þáttur menntunar sem varir ævina alla. Stjórnvöld allra landa verða að
viðurkenna hana og lita á hana sem eðlilegan og fullkomnlega nauðsynlegan
þátt í heildarfræðsluskipan sem þannig verður önnur og fullkomnari.“
Ég held að athyglisvert fyrir okkur hér og nú væri að gera okkur stuttlega
grein fyrir hlut Evrópuráðsins að æviinenntun, en ráðið hefur sérstaklega látið
fjalla um þetta atriði með það fyrir augum að stuðla að framgangi þess sameigin-
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legum hjá hinum 17 ríkjum, sem aðild eiga að ráðinu. — Evrópuráðið var stofnað
Rf 10 ríkjum 5. maí 1949.
Þeir aðilar sem unnið hafa að framgangi ævimenntunar á vegum Evrópuráðsins, í þeirri stofnun þess sem kölluð er ráð eða nefnd menningarsamvinnu, The
Council for Cultural Co-operation, en hún var sett á laggirnar í ársbyrjun 1962 —
telja að greina beri milli tveggja tímaskeiða, eða tveggja þátta að því
er ævimenntunina snertir. Fyrra skeiðið kalla þeir: Hugtakaskeiðið og telja að
staðið hafi frá 1966—1971, en árið 1966 hóf nefnd menningarsamvinnunnar afskipti af málinu. Merkasti áfangi þessa skeiðs gerðist árið 1970 á hinu svonefnda
alþjóðlega menntaári, International Education Year, eins og Sameinuðu þjóðirnar
óskuðu eftir að það ár yrði kallað. Á því ári var unnið að samningu og útgáfu 15
ritgerða um ævimenntun á vegum Evrópuráðsins. — Árið 1971 kom út annað merkilegt plagg í þessu sambandi: „Grundvallaratriði samræmdrar menntastefnu**, en á
það plagg má lita sem einskonar stefnuskrá og stefnuyfirlýsingu.
Á siðasta ári, 1972, hófst svo annað skeið ævimenntunarinnar, framkvæmdaskeiðið eins og það er kallað, en gerðar hafa verið áætlanir um hvernig að framgangi málsins skuli staðið til ársins 1978. Hefur verið skipuð stjórnarnefnd, Steering
Group til að hafa forgöngu, svo og ráðinn sérstakur framkvæmdastjóri í þessu
skyni, en það er annar af aðalhöfundum plaggsins, sem áður var getið um.
Ég mun ljúka erindi mínu með þvi að greina frá nokkrum þáttum í ritinu
„Grundvallaratriði samræmdrar menntastefnu“ Fundamentals for an integrated
educational policy.
í formála ritsins eru settar fram fimm kröfur sem gera þarf til fræðslukerfis
ævinmenntunar. Þær eru þessar:
Nauðsyníegt er að fræðslukerfið sé næsta sveigjanlegt og geti tekið breytingum.
Tryggja ber á öllum stigum menntunar, að sú menntun sem veitt er sé i senn:
almenn, starfræn, menningarleg, félagsleg og taki tillit til borgaralegra skyldna
og réttinda.

Menntakerfið verður að byggjast á stöðugri handleiðslu, ekki þeirri afstöðu að
vilja losna við nemendur.
örva þarf í námi sköpunarhæfni, viðbragðsflýti og gagnrýnishneigð.
Sjálfsnám þarf að glæða og gera ölluin ljóst hvert gildi það getur haft.
Fyrsti kafli ritsins fjallar um fjögur meginatriði, þessi: 1) Þarfir einstaklingsins (öryggi, tjáning og samstaða). 2) Þarfir hópsins (vöxtur, samheldni, skipulag). 3) Árekstrar og loks 4) Samfélagið og menntakerfið.
Annar kafli ritsins tekur þrennt fyrir: 1) Hvernig á að tryggja að hver einstaklingur geti sjálfur skipulagt og stuðlað að framförum sínum og menntun? 2)
Hvernig má hjálpa fólki í hinum snöggu umskiptum í atvinnulifinu ? 3) Hvernig
má virkja sköpunarhæfni hvers og eins og tryggja að persónuleikinn fái þroskast
og mótast?
Þriðji og fjórði þáttur lýsa svo hinu nýja kerfi í meginatriðum. En þar skal
hér einungis bent á tvennt:
Annars vegar hugmyndina um algerlega nýja skólagerð, hina samræmdu eða
alhliða menningarmiðstöð, sem veiti sérhverjum þá menntun og þá handleiðslu,
sem hann eða hún óskar eftir.
Hins vegar vandann hvernig hugsanlegt væri að menn öðluðust rétt til áfram,haldandi menntunar í þessu nýja kerfi. — Hafa menn þá hugsað sér að tengja
mætti hið nýja skólakerfi hinu almenna tryggingakerfi landanna, en réttur til
menntunar ætti að verulegu leyti að miðast við vinnudaga. Mætti hugsa sér að
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fyrir hvern unninn dag öðlaðist viðkomandi rétt til einnar kennslustundar, sein
hann fengi að fullu greidda bæði námskostnað og eins bætt vinnutap meðan náin
væri þreytt.

Ég hef lokið fyrra erindi mínu og fjallað stuttlega um hugtökin tvö fullorðinsfræðslu og ævimenntun.

Fullorðinsfræðsla — ævimenntun
Menntastefnur samtíðarinnar.
Útvarpserindi flutt í mai 1973.
II.
Góðir hlustendur.
Ég fjallaði í fyrra erindi mínu um hugtökin tvö: fullorðinsfræðslu og ævimenntun. — í þessu siðara erindi ætla ég að kanna forsendur þessara tveggja
hugtaka og þeirra fyrirbæra, sem þau vísa til og túlka.
1. FORMÁLI

Það fer ekki á milli mála að hin mikla kvika, sem orðið hefur vart í menntaog fræðslumálum á síðustu árum á að verulegu leyti rætur sínar að rekja til nýrra
viðhorfa, nýrra menntastefna sem grundvaliast hafa á ákveðnum heimspekikenningum eða lífsskoðunum, hvort hugtakið sem menn vilja nú heldur nota. — Þessar
nýju stefnur hafa tvennt í för með sér og ber að gera sér grein fyrir hvoru tveggja.
Annars vegar hafa hin nýju viðhorf valdið eins konar uppgjöri, átökum væri kannski
mildara orð við eldri og ríkjandi menntastefnur. Hins vegar hafa svo hin nýju viðhorf stækkað sjóndeildarhringinn almennt og orðið til þess að menn hafa séð samfélagið, menntun og menningu í nýju Ijósi.
Ég ætla fyrst að víkja nokkrum orðum að þeim átökum mtilli hinna eldri og
yngri viðhorfa, eldri og yngri menntastefna, sem ég gat um áðan. Að vísu má fara
varlega með hugtökin eldri og vngri, því oft fer það svo þegar dýpra er skoðað að
fullyrðing Prédikarans reynist rétt „að ekkert er nýtt undir sólinni." Nýtt verður
viðhorf oft við það eitt að sviðsljósinu er sérstaklega á það hrugðið eða það eignast
sérstakan hljómgrunn við ákveðnar aðstæður eða á ákveðnum tíma.
Að minu viti eru merkustu og athyglisverðustu átök í menntastefnum á okkar
dögum tengd þeirri fornu menntastefnu, sem kennd er við úrval, elite annars vegar
og hinni nýju eða nýrri menntastefnu sem kennd er við jafnrétti, jafnan rétt, egalité
hins vegar. Hvað felst þá í þessum tveim meginviðhorfum ,eða aðalmenntastefnum?
— Stefna sú, sem kennd er við úrval, elite-stefnan eins og hún er nefnd grundvallast
á þeirri sannfæringu að tilgangur menntunar og fræðslu sé að finna þá sem menntunar séu verðir umfram aðra, finna úrvalið, þá sem yfir hæfileikunum og gáfunum
búa. Þeim skulu allar gáttir opnaðar til æðstu mennta og síðan samsvarandi metorða, en öðrum lokaðar er sýnt hafi að minna megi af þeim vænta og litill ávinningur sjálfum þeim eða samfélaginu að eyða tíma og fjármunum þeirra vegna. Við
þessa menntastefnu hlýtur að skapast skil í samfélaginu milli úrvalsins sem talið er
þvi betra sem það er fámennara og annarra, lýðsins sem kannski ekki er lengur
talinn bölvaður, en af öðru sauðahúsi, enda Hka beinlínis að þeim skilum stefnt
og þau talin öllum, líka þeim sem dærndir eru úr leik, sannur ávinningur. — Forsvarsmenn hinnar menntastefnunnar, þeirrar sem kennd er við jafnan rétt, egalitéstefnan, jafnréttisstefnan lita öðru vísi á. Þeir telja alla heilbrigða menn búa yfir
meiri hæfileikum en nokkurn tíma sé hugsanlegt að leysa úr læðingi. Vegna þessa
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eigi allir heilbrigðir menn að eiga jafnan rétt á því að hæfileikar þeirra séu viðurkenndir og virkjaðir. Þá muni hitt líklega í annan stað vera réttara að tala um mismunandi hæfileika manna heldur en fullyrða að sumir scu hæfileikum gæddir en
aðrir ekki, þótt ekki skuli þar m.eð neitað að við ákveðnar aðstæður eða ákveðin
verkefni nýtast hæfileikar eins betur en annars. Hitt skuli samt haft rikt í huga
að enginn veit fyrir hverjar breytingar og hver umskipti geta orðið og þá geti lika
skipt um ágæti hinna mismunandi hæfileika. Þá megi heldur ekki gleyma því, en
liafa ríkt i huga að menntun og fræðsla skal ekki stefna að því að skapa skil í
samfélögum manna, heldur þvert á móti leitast við að koma í veg fyrir að skil
skapist. Menntun og fræðsla á að gera sameiginlegan hugmyndaforða sem mestan
og sem flesta þætti menningar að sameign allra. Því betur sem það hlutverk menntunar hefur verið rækt þvi betur hefur til tekist. Sé um keppni að ræða ætti hún
að felast i því að sem mest geti komist til skila af hæfileikum og þeir nýst sem best,
en ekki í hinu að útiloka aðra frá því að njóta sín á þeim sviðum er þeir geta orðið
sjálfum sér og samfélaginu að mestum notum og orðið heilsteyptir menn og gæfumenn.
Sem beint framhald af þessum átökum élíte-stefnunnar og egalité-stefnunnar
er snerta úrval og jafnan rétt eru önnur átök á sviði menntamála. Átökin snúast
um tvenns konar gáfur, lærdómsgáfur sem hægt er að mæla með gáfnaprófum annars
vegar og skapandi gáfur, sem erfiðara er að mæla á þennan hátt hins vegar. Þessi
átök hófust að verulegu ráði á 6. tug aldarinnar á Vesturlöndum. Á þeim áratug
virtist Vesturlandabúum sern þeir væru að bíða lægri hlut i keppni þeirri sem
fram fór um forystu á sviði vísinda og tækni i veröldinni og væru Sovétmenn að
þvi komnir að taka forystuna. Af þcssu dapurlega hugboði leiddi meðal annars
endurskoðun á menntun og fræðslu og var þá sviðsljósinu ekki síst beint að þeim
forsendum sem gefnar væru fyrir að velja ákveðinn hóp manna til menntunar
umfram aðra. Við þær umræður og athuganir sem fram fóru þóttust margir komast
að því að til myndi vera tvenns konar hugar- og vitsmunastarfsemi eða tvær aðalforsendur hugsunar að leita lausnar á verkefnum og vanda. — Margir fylgdu þar
fordæmi bandariska sálfræðingsins J. P. Guilfords og töluðu um tvær gerðir hugsunar. önnur gerð hugsunarinnar væri fólgin i því að geta fellt saman, tengt saman
eða raðað þekkingaratriðum eftir ákveðnum forskriftum og á ákveðinn, kerfisbundinn hátt sem auðvelt væri að meta. Sii hugsun var þvi kölluð „samhverf hugsun,“
konvergent tænkning á Norðurlandamálum, en convergent thinking á enskri tungu.
Hin gerðin væri með allt öðrum hætti og var sú gerð kölluð „fráhverf hugsun,"
divergent tænkning á Norðurlandamálum en divergent thinking á ensku. Til voru
samt þeir sem vildu kalla þessa gerð „hliðar hugsun“, lateral tænkning eða lateral
thinking. Báðar nafngiftirnar skýra að nokkru hvað við er átt. Þessi gerð hugsunar
leitar ekki lausnar eftir ákveðnum forskriftum á kerfisbundinn hátt að hægt sé
að segja fyrir um hver lausnin muni verða eða á hvern veg hún muni verða fundin.
Bæði leitin að lausninni og lausnin sjálf m.un koma á óvart og hvort tveggja verða
óvænt og jafnvel sýnast framandi, jafnvel fráleitt i upphafi, en sé betur að gætt
verður annað upp á teningnum. Hin „fráhverfa hugsun“ hefur brotið nýja braut,
skapað nýja þekkingu i ýmsum tilfellum og veitt nýtt hugboð i öðrum. — Af þvi
sem nú hefur verið sagt kemur naumast á óvart að þegar frá leið var farið að
kalla aðra gerð hugsunarinnar lærdómshugsun, en hina skapandi hugsun og kenna
þær við tvenns konar afbrigði gáfna, lærdómsgáfur og skapandi gáfur. — Aðrir
hafa gengið enn lengra i þessum efnum og talað beinlínis um mun greindar og
sköpunarhæfni, greindin er fólgin i gáfum sem hægt er að meta í hefðbundnum
skólalærdómi, sköpunarhæfni er fólgin í gáfum, sem ekki verða metnar á þann
hátl, en sanna sig í árangri á mörgum sviðum, þótt oft falli utan hins hefðbundna
skólalærdóms. — Hafa eftirfarandi fjórar fullyrðingar verið settar fram og reyndar
taldar niðurstaða viðamikillar könnunar: í fyrsta lagi er náið samband á milli
greindarmælinga og skólaárangurs. í öðru lagi er lítið samband á milli greindarmælinga og árangurs á þeim sviðum (lífsins), sem ekki lúta að skólanámi. í þriðja
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lagi er litið samband milli árangurs í hefðbundnu námi og árangurs á öðrum
sviðum. í fjórða lagi er náið samband milli árangurs á öðrum sviðum og sköpunarhæfni að því leyti sem reynst hefur mögulegt að dæma slíka hæfni og meta. — Áður
en ég skil við þetta efni um þau átök sem orðið hafa milli menntastefna eða gamalla
og nýrra viðhorfa í menntamálum varðandi Iærdómsgáfur og skapandi gáfur tel ég
rétt að geta mjög sérstæðrar tilraunar sem gerð var af tveim fræðimönnum, L.
Jacobson og Robert Rosenthal til að renna stoðuin undir það hugboð þeirra og
reyndar fleiri að fyrirfram skoðun og álit kennara og reyndar nemenda líka hefði
áhrif á árangur þeirra á prófum og námsárangur yfirleitt. Rosenthal og Jacobson
höfðu sagt kennurum að nokkrir nemendur sem þau tiltóku „myndu ná sérstökum
árangri og auka verulega við sig á næsta ári.“ Töldu kennarar þessa fullyrðingu
byggða á fræðilegu mati, en Rosenthal og Jacobsen höfðu valið nemendurna af
handahófi og ekkert tillit tekið til neinna greindarmælinga eldri eða yngri. Átta
mánuðum síðar var árangur hinna umræddu nemenda metinn og koin í Ijós að
spárnar höfðu i verulegum atriðum staðist. — Þess sem kennurunum hafði verið
sagt að vænta af nemendunum það koiu fram. — Andhverfa hins kunna dóms
Stephans G. Stephanssonar birtist: „Falin er í illspá hverri / ósk um hrakför sýnu
verri“, eins felst í spám og eftirvæntingu um árangur og afrek ósk sem hefur sín
áhrif i þá átt að óskin rætist.

2. MENNTASTEFNUR
Næst skal þá vikið að menntastefnum sem hægt er að lita á, eins og áður er
sagt, sem hinar eiginlegu forsendur þeirra átaka sem vikið hefur verið að svo og
því að menntun og fræðsla hefur verið skoðuð í nýju Ijósi og nýtt mat fengist á
tilgangi og markmiði.
Ég veit ekki hvort allir kunna að vera mér sammála, en ég tel að mennta-

stefnum samtíðarinnar megi skipa í fjóra aðalflokka og miða þá skiptingu að nokkru
við það á hverju mest áhersla hvílir í framsetningu og túlkun. Hinir fjórir aðalflokkar verða þá:
í fyrsta flokki eru menntastefnur sem leggja mesta áherslu á eðli eða náttúru,
og verða þannig að náttúrustefnum í einu eða öðru formi. Þær kunna að leggja
megináherslu á hið árangursríka, hið pragmatiska, eða hið rómantíska. En sameiginlegt þessum stefnum er það samt, að það eitt er satt og hefur gildi sem sýnir
að það á samsvörun i eðli mannsins, sem er í senn einstætt og algilt (universalt).
1 öðrum flokki eru menntastefnur, sem ekki nægir eðli eða náttúra, heldur
beina athygli að hinu innsta eðli, kjarna eða því sem mestu skiptir að gera sér fyllstu
grein fyrir. Þær verða því að stefnum hins varanlega, hins innsta eðlis, hins
essentiala og eru stundum einu nafni við það kenndar, stefnur essentialisma. Þær
geta birst i mörgum, blæbrigðum allt eftir því hvort hið innsta eðli er talið hugrænt
og hugsjónalegt, idealistikt en hugur og hugsjón æðstur veruleiki, eða áherslan
hvilir á hinu raunsæja, hinu realistiska og hlutrænn veruleiki álitinn traustastur
og óbrotgjarnastur. Lika getur þessi flokkur menntastefna rúmað þau afbrigðin
sem telja vitið sjálft hið innsta eðli tilverunnar og hljóta túlkan i hinni sigildu
heimspeki, Philosophia Perennis. Þessi afbrigði eru ekki fá, en þau tvö kunnust
sem leggja áherslu á vitræna mannúðarstefnu annars vegar, en skólaspeki kaþólskra
hins vegar.
I þriðja flokknum eru svo menntastefnur er leggja vilja rikasta áherslu á að
allt beri að skoða í ljósi heildar. Á hvaða stigi sem menntun og fræðsla er veitt
þá er hún tvennt í senn: Hún er hluti heildarsýnar, heildarskipulags, heildarmyndar
annars vegar. Hún býr hins vegar yfir þætti sem stefnir til annarar og fullkomnari
heildar eða myndar. Þessar stefnur verða því það sem kallað er strukturalistiskar
stefnur, þar sem þær leggja svo rika áherslu á mótið, formið, heildina, strukturinn.
En eftir þvi hvort áherslan hvilir á sjálfri heildinni eða hinu að ný mvnd býr
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að baki eru blæbrigðin kennd við organisma, hina lífrænu heild eða endurskipan,
rekonstruktion.
Þá er að mínu áliti aðeins einn flokkur menntastefna eftir. Er þar um að
ræða þær menntastefnur, sumir myndu að vísu aðeins hafa orðið menntastefna í
eintölu, sem telja að mikilvægast sé að gera mönnum grein fyrir sérstöðu mannlegs veruleika, en á þeim grunni einum sé hægt að byggja allar hugmyndir um
menntun og fræðslu. Sérstaða mannlegs veruleika er að áliti formælenda þessara
menntastefna í því fólginn að maðurinn er ekki fæddur með neitt innsta eðli eða
kjarna, essense. Slíkt innsta eðli, slikan kjarna getur hann hins vegar öðlast í lifi
sínu og í því að vera til, eksistera á ábyrgan og sjálfstæðan hátt, með fullri vitund
um möguleika sína og takmarkanir. I samræmi við þessar hugmyndir eru þær
menntastefnur sem hér um ræðir kenndar við eksistens, eða „það að vera á mennska
vísu“ eins og formælendurnir myndu telja að í því hugtaki fælist.

3. TVEIR HEILDARFLOKKAR
a) Inngangur.

Eftir þennan almenna inngang um menntastefnur samtíðarinnar hyggst ég
vekja sérstaka athygli á tveim þeirra fjögurra flokka, sem ég hef getið um, það
er á öðrum og fjórða heildarflokknum sem ég gat um, en svo sem fram hefur
komið var sá annar kenndur við essentialisma, hið innsta eðli, eða kjarna og hinn
fjórði kenndur við eksistentialisma, niennskan veruleik sem ekki býr yfir innsta
eðli frá fæðingu heldur öðlast það í lífi og baráttu. Það má því segja að með þessu
vali sé enn vikið að augljósum andstæðum, þótt sú hafi reyndar ekki verið veigamesta ástæðan til að þessir aðalflokkar urðu fyrir valinu. Hitt er mér ekki minna
atriði að menntastefnur fyrri aðalflokksins hafa áköfustu túlkendur sína og talsmenn meðal þeirra sem stærstan hlut ætla fræðurum og uppalendum, en menntasfcfnur hins siðari eiga mestu fylgi að fagna meðal þeirra sem nema vilja burtu
skilin milli kennara og nemenda og Ifta á alla sem jafna þátttakendur í vandasamasta verkefni tilverunnar, að gera úr manneskjunni það sem hægt er úr henni að
gera að „hún verði ekki hið eina alls lifandi sem neitar að vera það sem hún er
eða henni ber“, eins og franski rithöfundurinn Albert Camus óttaðist.
b) Heildarstefnur essentialisma.
Við skulum þá fyrst líta á framlag þess flokks menntastefna sem kenna má
við essentialisma, til hinna nýju viðhorfa til menntunar og fræðslu, sem áður hefur
verið gefið til kynna. Eins og áður segir má greina á milli menntastefna þessa
flokks eftir því hyort megináhersla er lögð á hið hugræna og hugsjónalega, idealismi
er þetta afbrigði kallað, eða hið raunsæja og hlutlæga, en þá er um realisma að
ræða. Loks er svo hlutur hins þriðja afbrigðis, Philosophia Perennis, þeirrar visku
sem er ein og eilíf, þótt búningur hennar beri merki staðar og tírna. Leiða ber hugann stuttlega að framlagi hvers afbrigðis fyrir sig:
Idealisminn hefur á síðustu árum lagt á það hina ríkustu áherslu að því aðeins
geti maðurinn öðlast vitneskju um sjálfan sig og tilveru sina að honum takist að
brúa bilið milli hins innra og hins ytra. Ekki er nóg að þekkja ytra borð
tilverunnar. Úr því verður engin heimsmynd. I menntun og fræðslu á maðurinn
möguleika að eignast veröld sem er hans, hugræn, vitræn og siðræn. En til þess
að svo megi verða þarf það tvennt að ljúkast upp vitund manns og skynjun sem
mikilvægast er, en það er annars vegar ímynd og vera sannleikans, hins vegar
ímynd og vera góðleikans. — Lærdómur sem þessa leitar verður vísdómur ekki
vonarsnauð viska.
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Realisminn hefur á síðustu árum orðið æði fyrirferðamikil fræðslustefna. Veruleikatúlkun hans hefur þar miklu valdið, en lagt er mest upp úr að kynnast og
meta hinn hlutræna veruleika, sem óháður sé hugrænum fyrirbærum. — Þekking
á hlutrænum veruleika felur í senn í sér örvun og laun, stimulus and response.
Það er manninum nauðsyn að beygja sig undir lögmál efnisheimsins, því einungis
á þann hátt getur maðurinn hlotið arð erfiðis síns í sýnilegum og áþreifanlegum
árangri. — Sams konar undirgefni hlýtur maðurinn og að sýna andspænis félagslegri og menningarlegri hefð (tradition), því einungis á þann veg getur maðurinn
fundið lifi sinu gildi og merkingu. — Og samvisku sina finnur maðurinn einnig
í undirgefni við valdboð sem i senn bvggist á lögum náttúrunnar og lögmálunt
félagsheildarinnar. — Þannig grundvallast hin þrjii svið mannlegrar tilveru á menntun og fræðslu, þekkingu þess sem var, er og verður.
Philosophia Perennis — hefur eins og áður er greint frá einkum birst á síðari
árum í tveim afbrigðum, vitrænni mannúðarstefnu, vitrænum humanisma rational
humanisme og skólaspeki kaþólskra. — Framlag hinnar vitrænu mannúðarstefnu
hefur verið það helst á síðustu árum að sýna fram á hversu vit mannsins og skynsemi getur greint á milli hinna tveggja þátta veruleikans, þess þáttar sem er grundvallandi, essential, kjarni og innsta eðli, og hins sem er háður atvikum og aðstæðum, er accidental. Hið grundvallandi er alltaf eitt og samt, uniformt; það sem
aðstæðum og atvikum er háð getur hins vegar verið breytilegt, variabelt. Þannig
getur vit og skynsemi gert sér fulla grein fyrir því hvað breyst getur og breytast
hlýtur í tilveru manna svo og hinu sem ekki verður breytt og ekki má breyta.
Einmitt í slikri skvnsemisrækt finnur maðurinn vfirburði menntunar og þekkingar
svo og áttar sig á hvar frelsi hans er fólgið. En hvort tveggja er hið mikilvægasta.
— Framlag skólaspeki kaþólskra er ekki einskorðað við rómversk kaþólska, heldur
nær langt út fyrir raðir bæði kristinna og svokallaðra trúaðra manna, sé hægt að
nota það hugtak til aðgreiningar svo að nokkurt vit sé í. — Skólaspekin hefur i
nýjum búningi í samtiðinni lagt ríka áherslu á hina tvenns konar skipan eða
tvenns konar lögmál tilverunnar. Þar er annars vegar um að ræða lögmál og
skipan hinnar ytri náttúru, hins vegar er um að ræða skipan og lögmál hins yfirskilvitlega, hins yfimáttúrulega eða hins innra veruleika, ef menn kjósa heldur
að komast þannig að orði. — Allt nýtt og óvænt sem vart verður í skipan náttúrunnar og fyrirbærum hins ytra verður aðeins greint og skynjað vegna þess að til
er annar óbreytanlegur veruleiki til viðmiðunar, hið eilífa, yfirnáttúrulega. — 1
menntun og fræðslu ber að leggja sérstaka áherslu á frelsið og sérstöðu þess i
mennskri tilveru. Þess ber þá sérstaklega að gæta að frelsið er tvenns konar.
Annars vegar er til einstaklingsbundið frelsi, sem er algerlega háð vilja þess sem
frelsið hefur. Það er frelsi til að velja og hafna því sem fram er boðið. En þetta
er einfaldasta og frumstæðasta form frelsisins. Til er annað og stórbrotnara, en
um leið vandasamara form. Það er hið félagslega frelsi og felur í sér félagsleg
forréttindi i samræmi við þann þroska, sem sýndur hefur verið í þvi að meta og
virða félagslegan visdóm aldanna. Að hinu siðara frelsi stefnir menntun og fræðsla
fyrst og fremst, en til þess að öðlast möguleika hins síðara verður nemandinn að
hafa hagnýtt hið fvrra á skynsamlegan og ábyrgan hátt.
c) Heildarstefnur eksistentialisma.

Næst mun ég snúa mér að framlagi þess flokks menntastefna samtíðarinnar,
sem kenna má við eksistentialisma, stefnu hinnar mennsku tilveru, svo sem fyrr
sagði, hinnar mennsku tilveru sem hefur það að megineinkenni að greina sig frá
stiga út úr, en til grundvallar nafngiftinni eksistentialismi er gríska sögnin eksistemi, sem revndar hefur þá merkingu. Eksistentialismi er annars heitið á einni
af áhrifamestu heimspekistefnum samtíðarinnar og eru blæbrigði hennar harla
mörg og skal ekki gerð grein fyrir þeim hér. Þessi heimspekistefna hefur mótað
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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verulega menningarlíf Vesturlándabúa pftir síðari heimstyrjöldina, bókmenntir og
listir alveg sérstaklega, en einnig hin ýmsu afbrigði fræða, þar á meðal guðfræði,
uppeldisfræði og kennslufræði. — Það er sérstætt fyrir heimspekinga eksistentialismans að þeir leggja mjög ríka áherslu á hin svokölluðu verufræði, ontologíu.
Þau fræði eru í sjálfu sér harla forn, en hafa á síðustu árum aftur komið mjög
fram í sviðsljósið. Að hverju hér er stefnt gæti ef til vill skýrst lítillega við þá
breytingu sem eksistentialistinn franski Jean Paul Sartre gerði á hinni alkunnu
fullyrðingu Descartes: Ég hugsa, þess vegna er ég til, Cogito, ergo sum. I framsetningu Sartres varð setningin aftur á móti: Ég er ekki, þess vegna hugsa ég, Non
sum, ergo cogito. — Það er að segja, við það að skynja vöntun mína og skort,
við að skynja hvað ég er ekki, en kynni að geta orðið, við þá skynjun vaknar
hugsunin, við þá reynslu verður vitsmunaþátturinn til. — Skynjun þess sem ekki
er er þannig engu ómerkari þáttur í lífi og tilveru mannsins heldur en skynjun
þess sem er, eða þess sem þegar er orðið. — En þessi skynjun vöntunar og skorts
er engan veginn þægileg og auðveld. Þvert á móti. Til hennar má rekja í verulegum
atriðum ótta mannsins og kvíða, en hvort tveggja er hverjum manni eðlilegar tilfinningar og eðlileg skynjun. — Manninum hlýtur að finnast sem honum hafi
verið þeytt inn í þessa tilveru án þess að fá nokkru um það ráðið, Geworfen sein
og af því leiðir kviða, áhyggjur, Sorge um afdrif sin og árangur. Af því stafar
lika sú hætta að vilja hverfa inn í hópinn, viljalaus og hugsunarlaus, hættan að
breytast úr manni í það sem er minna en maður, sem e. t. v. mætti kalla menni.
— Vandi mannsins verður heldur ekki minni þegar hann uppgötvar staðreynd
dauðans og kemst að raun um að líf hans er vera til dauðans, „Sein zum Tode"
og alla ævidaga sina býr hann og berst í skugga þeirrar vitneskju og fullvissu. —
Það er því ekki að ófvrirsynju að forsvarsmenn eksistentialismans hafa leitað að
von og birtu að gera tilveru manna skaplegri og bærilegri. Þá von hafa sumir
fundið í trúnni á hið transcendenta, það sem fyrir handan er og talið augljóst að
þá birtist undur mennskrar tilveru mest þegar verulega reyndi á og komið væri
að mörkum mannlegrar getu, við aðstæður og atvik hinna ýtrustu takmarka kæmi
best í ljós yfir hve miklum styrk og stórhug maðurinn gæti búið, enda kæmi þá
til hjálp og náð, sem maðurinn ætti aðgang að. — Aðrir hafa aftur á móti litið
von og birtu í þeirri scrstæðu hæfni mannsins að geta blandað geði við aðra menn.
Til er það mót sem manna er einna svo og alls þess sem býr yfir persónuleika.
Að eiga þess kost að tala um sjálfan sig í fyrstu persónu sem ég og þann sem
blandað er geði við í annarri persónu, þú er lykill að óvenjulegri og einstæðri
reynslu. Hættan er aðeins sú að hið ópersónulega, hlutræna trufli og komi í veg
fyrir þessa reynslu og það því fremur sem margt í lífi okkar og menningu leggur
svo rfka áherslu á hina hlutrænu skynjun.
Eftir þennan langa formála að skýra meginforsendur eksistentialismans
er rétt að koma beint að því efni hvað hann hefur lagt þeim flokki menntastefna sem á honum byggjast til og hvert sé þá hið nýja framlag þeirra.
— Sérstætt er það framlag þessa flokks menntastefna að lita beri á nám
og menntun sem kveikju nýrra þáttaskila í lífi mannsins. Þroski mannsins er ekki stöðugur og jafn. Þroski og þekking fæst aðeins fyrir átök og
baráttu og má segja að undanfari hverra þáttaskila að þessu leyti sé kreppa, andleg, hugræn og siðræn. Því aðeins verður bundinn endi á þá kreppu að um einhvers konar vakningu eða hugljómun sé að ræða. Ný lausn sé fundin, ný innsýn
og yfirsýn hafi veist. Að slíkri hugljóm.un eða vakningu á öll menntun og fræðsla
að stefna. Þess vegna má hún ekki verða itroðsla eða utanbókarlærdómur, heldur
handleiðsla og örvun, sameiginleg barátta nemenda og kennara, en kennarinn á
að lita á sjálfan sig sem nemanda er hefur það eitt fram yfir þann sem hann aðstoðar að hann veit betur og þekkir takmarkanir sinar, veit eins og Sókrates forðum að hann veit ekkert, veit ekkert eins og hægt er að vita og skynja í nýrri
dýpt þekkingar og hugljómunar. — Það er því annað meginframlag þessa flokks
menntastefna að hafa vakið nemendurna sérstaklega til vitundar um stöðu sína
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og rétt. Frá henni hefur í verulegum atriSum stafað sú kvika, sem orðið hefur
vart meðal nemenda á ýmsum skólastigum á Vesturlöndum, en alveg sérstaklega
þeim skólastigum sem ofar eru í menntakerfinu. Tvenns konar öfga hefur að vísu
gætt í þessari kviku og varla við öðru að búast. Er annars vegar um að ræða
hreyfingu hippanna, sem hefur næsta ómótaðar skólahugmyndir enda um að ræða
flokk ungmenna sem ekki vilja á neinn hátt sætta sig við félagsiega ábyrgð eða
skyldur. Hins vegar er svo um að ræða flokk aktivistanna, hins athafnasama
unga fólks sem vill láta taka tillit til skoðanna sinna, skilnings sins og ekki síst
tilfinninga sinna. Þessi flokkur ungmenna hefur ákveðnar skólaliugmyndir og er
á margan máta hinn ábyrgasti, þótt öfgamenn af ýrnsu sauðahúsi hafi stundum
sett um of svip á athæfi og tiltektir. Nemendalýðræði svo og aðrar hugmyndir
um aðild og ábyrgð nemenda á til þessa rætur sínar að rekja í verulegum atriðum.
— Þá er það hið þriðja framlag þessa flokks menntastefna að hafa komið fram
með ábendingar sem síðan hafa Ieitt til slagorðamyndunar, góðra og lélegra eftir
því hverning á málin er litið. Fjögurra slíkra skal getið án þess að nánar verði
farið út i að skýra þau, sem samt hefði verið harla æskilegt. Hin fjögur slagorð
eru þessi: Kynslóðabilið — stofnunin eða kerfið, firringin og loks sjálfstjáning eða
kannski öllu fremur skortur sjálfstjáningar. — Þá er loks síðasta framlagið sem
liér skal vikið að, en það felst í því að benda á hinar sérstæðu spurningar Kants
sem hann á sínum tíma taldi að mikilvægastar væru: Hvað get ég vitað? Hvernig
her mér að breyta? Hvers má ég vænta? Hvað er maðurinn? Um dýpstu rök skal
spurt og þá ekki síst hiklaust dvalið við staðreynd dauðans, vitandi það að mikill
sannleikur er fólgin í eftirfarandi fullyrðingu: „Er í raun og veru hægt að telja
þann mann hafa komist í snertingu við menntun og fræði, sem ekki í fullri alvöru
hefur verið látinn búa sig undir að mæta dauðanum?“ Getur sá maður sem hliðrar
sér hjá mestu og dýpstu spurningum mannverunnar lifað sem mennsk vera og
notið þess lífs sem hann á kost á?
4. NIÐURLAG

Greinargerð minni um menntastefnur samtíðarinnar er lokið og þar með hef
ég leitast við að vekja athygli á forsendum hinna tveggja hugtaka og fyrirbæra
sem ég fjallaði um i fyrra erindi minu, fullorðinsfræðslu, ævimenntun. Allt vikur
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64. Frumvarp til laga

[61. mál]

urn, breyting á lögum nr. 6/1971, um Hótel- og veitingaskóla íslands.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974.)
1. gr.
2. gr. Iaganna orðist svo:
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. Ráðherra skipar sex manna
skólanefnd. Skulu fimm nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna
samtaka:
Einn eftir tilnefningu Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda.
Einn eftir tilnefningu Félags framreiðslumanna.
Einn eftir tilnefningu Félags matreiðslumanna.
Einn eftir tilnefningu Matsveinafélags Sjómannasambands Islands,
og skulu þeir allir skipaðir til fjögurra ára i senn.
Einn skal skipaður til eins árs i senn, eftir tilnefningu Félags matreiðslu- og
framreiðslunema í Hótel- og veitingaskóla íslands.
Hinn sjötta skipar ráðherra án tilnefningar og skal hann vera formaður skólanefndar.

Ef atkvæði í skólanefnd verða jöfn, sker atkvæði formanns úr um afgreiðslu
þess máls, sem um ræðir hverju sinni.
Skólastjóri hefur á hendi daglega stjórn skólans og fjárreiður hans.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

2. gr.

Athugascmdir við lagafrumvarp þetta.
Samhljóða frv. var lagt fyrir 94. löggjafarþing, en varð eigi útrætt. Fylgdi því
svofelld greinargerð:
„Með frumvarpi þessu er lagt til, að nemendur fái aðild að skólanefnd Hótelog veitingaskóla Islands. Hafa nemendur látið í ljós ósk um það. Ráðuneytið álitur
þessa stefnu eðlilega og mun einnig athuga um breytingar í þessa átt við aðra skóla,

þar sem nemendur eiga ekki nú þegar svipaða aðild.“

Sþ.

65. Fyrirspurnir.

[62. mál]

I. Til dómsmálaráðherra um eftirlit með veiðarfærabúnaði erlendra fiskiskipa við
ísland.
Frá Sighvati Björgvinssyni.
1. Hvernig hefur verið staðið að framkvæmd reglugerðar nr. 263 frá 3. desember 1970 um alþjóðlegt fiskveiðieftirlit utan landhelgi og fiskveiðilögsögu?
a) Hversu mörg skírteini eftirlitsmanna, sbr. 7. gr. reglugerðarinnar, hafa
verið gefin út, hvenær voru þau gefin út og hverjir hafa þau með höndum?
b) Hversu oft hefur verið farið urn borð í erlend fiskiskip við Island skv.
ákvæðum 8. gr. til þess að kanna búnað veiðarfæra, hverra þjóða hafa
þau skip verið og hver urðu málalok? Sérstaklega er spurt um þessa
framkvæmd á árunum 1972, 1973 og það sem af er árinu 1974.
c) Hafa íslenskir eftirlitsmenn verið hindraðir í störfum sínum og ef svo er,
hver hafa þá verið viðbrögð stjórnvalda?

Þingskjal 65—66

399

2. Hefur verið farið um borð í erlend fiskiskip innan 50 mílna lögsögunnar

eða í höfnum á íslandi í þeim sérstaka tilgangi að kanna, hvort um löglegan
búnað veiðarfæra sé að ræða? Ef svo er, þá hversu oft og hverra þjóða hafa
þau skip verið? Sérstaklega er spurt um framkvæmd þessa á árunum 1972,
1973 og það sem af er árinu 1974.
II. Til félagsmálaráðherra um frumvarp til laga um atvinnulýðræði.
Frá Sighvati Björgvinssyni.
1. Hvernig miðar störfum nefndar, sem félagsmálaráðherra skipaði 30. ágúst
1973 til þess að semja frv. til laga um atvinnulýðræði?
2. Er þess að vænta, að ríkisstjórnin leggi slikt frumvarp fyrir þing það, sem
nú situr að störfum?

Nd.

66. Frumvarp til laga

[63. mál]

um breyting á lögum nr. 38/1951, um landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi.
Flm.: Benedikt Gröndal.
1. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
í stjórn hafnarinnar eiga sæti 5 menn, þrir kosnir af sameinuðu Alþingi og tveir
af hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar formann
úr hópi þeirra.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur þá niður urnboð núverandi stjórnar Rifshafnar.
Greinargerð.
í gildandi lögum um landshöfnina í Rifi segir í 4. gr., að í stjórn hafnarinnar
eigi sæti 5 menn, er ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Með þessu frumvarpi
er lagt til, að sá hreppur, sem landshöfnin er í, skuli kjósa tvo þessara manna, en Alþingi þrjá.
í lögum um landshöfnina í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi segir, að
stjórn þeirrar hafnar skuli skipa 5 menn, þrir kosnir af sameinuðu Alþingi, einn kosinn
af bæjarstjórn Keflavíkur og einn af hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps. Ráðherra skipar
formann úr hópi hafnarstjórnarmanna.
í lögum um landshöfn í Þorlákshöfn er gert ráð fyrir enn annarri skipan hafnarstjórnar. Þar eiga sæti í stjórn 7 menn og jafnmargir varamenn, kosnir af sameinuðu
Alþingi til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar formann úr hópi þeirra.
Af þessu má sjá, að ósamræmi ríkir i skipan stjórna landshafna og hefur Rifshöfn þá sérstöðu, að þar ræður ráðherra öllum stjórnarmönnum.
Augljóst er, að náið og gott samstarf verður að takast milli landshafnanna og
þeirra sveitarfélaga, sem þær eru í. Þetta hefur því miður ekki tekist nógu vel milli
Rifshafnar og Neshrepps utan Ennis (Hellissands), og er tilgangur þessa frumvarps
að leitast við að bæta úr því.
Landshöfnin í Rifi ræður yfir allmiklu landi, mun meira en þörf er á til hafnarinnar og nauðsynlegrar aðstöðu við hana. íbúðahverfi hefur risið upp í þessu landi,
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og virðist vera bæði á vegum hafnaryfirvalda og hreppsins. Þá hefur það gerst, að
hafnaryfirvöld hafa látið flugfélagi í té land til að gera nýjan flugvöll án þess að
hafa um það nokkurt sainband við hreppsnefnd. Framtak flugfélagsins er lofsvert
(enda þótt annar flugvöllur sé til við Hellissand), en meðferð málsins var harla
vafasöm.
Erfitt er að koma auga á greiðari leið til að bæta samband og sambúð landshafnar
og hreppsfélags en að gefa hreppsnefnd kost á að kjósa tvo menn í hafnarstjórn.
Fordæmi slikrar skipunar er að finna í lögunum um landshöfnina í Keflavík og Njarðvíkurhreppi. Þá er og eðlilegt, að Alþingi kjósi aðra stjórnarmenn, eins og gert er
ráð fyrir í lögum um báðar hinar landshafnirnar.

Ed.

67. Frumvarp til laga

[64. mál]

um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.

Sameina skal starfsemi Fiskmats ríkisins og Síldarmats rikisins í einni rikisstofnun, er bera skal nafnið „Framleiðslueftirlit sjávarafurða“, en fyrrgreindar
tvær stofnanir þar með lagðar niður.
2. gr.
Framleiðslueftirlit sjávarafurða heyrir undir sjávarútvegsráðherra. Stofnunin
skal hafa eftirlit með eða meta allan fisk, krabbadýr og skeldýr, sem veidd eru
úr sjó, svo og meðferð, flutningi, geymslu og vinnslu þeirra.
Stofnunin skal meta eða hafa eftirlit með útflutningi ofangreindra sjávarafurða á öllum vinnslustigum. Undanþeginn er þó eigin afli er fiskiskip flytja á
erlendan markað, enda hafi hann ekki verið lagður hér á land. Um slíkan útflutning má þó setja reglur.
Einnig skal stofnunin hafa eftirlit með búnaði og lireinlæti í fiskiskipum, flutningatækjum, geymslum, vinnslustöðvum sjávarafurða og næsta nágrennis þeirra.
Framleiðslueftirlitið skal veita leiðbeiningar um fiskverkun og meðferð sjávarafurða, svo og um önnur þau atriði, er það fjallar um.
Ráðherra getur sett reglugerðir um framkvæmd laga þessara meðal annars um
umbúðir, merkingu, vörustaðla, flutning, útskipun og hleðslu sjávarafurða.
Ráðherra getur og með reglugerð lagt bann við þvi, að verkaður sé fiskur,
krabbadýr eða skeldýr undir tiltekinni lágmarksstærð eða, sem ástæða er til að ætla
að geti verið gölluð vara, menguð eða óheppileg til vinnslu annarra ástæðna vegna.
Skal Framleiðslueftirlitið í samráði við ráðuneytið hafa eftirlit með aflasamsetningu
fiskiskipa eftir því sem þurfa þykir og ennfremur, að ekki séu heimildarlaust unnar
ofangreindar sjávarafurðir, sem ekki ná lágmarksstærðum þeim, sem fyrir er mælt
i lögum og reglum.
3. gr.
Ríkisstofnanir, sem hafa með höndum verkefni, er falla undir Framleiðslueftirlit sjávarafurða samkvæmt lögum þessum, skulu halda þeim áfram eftir nánari
ákvörðun ráðherra.
4. gr.

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins framkvæmir þær rannsóknir og tilraunir,
sem til þeirrar stofnunar falla skv. 26. gr. laga nr. 64 21. maí 1965 um rannsóknir
i þágu atvinnuveganna, í samráði við Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
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5. gr.
Framleiðslueftirlit sjávarafurða skiptist í eftirtaldar deildir:
1. Frysti- og hreinlætisdeild, sem einkum skal hafa eftirlit með búnaði og hreinlæti í fiskiskipum, flutningatækjunj og vinnslustöðvum og einnig framleiðslu,
meðferð, geymslu og útflutningi frystra sjávarafurða.
2. Ferskfiskdeild, sem einkum skal annast eftirlit og mat á ferskum, nýjum eða
ísuðum fiski, krabbadýrum og skeldýrum.
3. Salt- og skreiðardeild, sem einkum skal annast eftirlit og mat á öllum söltuðum
sjávarafurðum, og skreið.
Ráðherra getur breytt deildaskipun og kveðið nánar á um verkefni einstakra
deilda að fengnum tillögum forstjóra stofnunarinnar.
6- gr.
Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum umsóknum um starfið.
Forstjóri Framleiðslueftirlits sjávarafurða hefur á hendi stjórn stofnunarinnar
og yfirumsjón með allri starfsemi hennar.
7. gr.
Ráðherra skipar deildarstjóra að fengnum umsóknum og áliti forstjóra um
þær. Deildarstjórar skulu veita forstöðu hver sinni deild hjá stofnuninni og hafa
eftirlit með störfum yfirmatsmanna.
8. gr.
Ráðherra skipar yfirmatsmenn að fengnum umsóknum og áliti viðkomandi
deildarstjóra og forstjóra um þær. Þeir hafa umsjón með eftirliti og mati hver
í sinu umdæmi. Þeir skulu vera svo margir sem þörf krefur og heimilað er í fjárlögum. Þeir geta haft með höndum verkefni einnar eða fleiri deilda eftir ákvörðun
forstjóra, sem jafnframt getur fært þá milli umdæma með samþykki ráðherra.
9. gr.
Matsmenn, er starfa á vegum Framleiðslueftirlits sjávarafurða, framkvæma
undir umsjón yfirmatsmanna eftirlit það og mat, sem lög þessi gera ráð fyrir.
Lögreglustjóri löggildir matsmenn samkvæmt tilnefningu forstjóra Framleiðslueftirlits sjávarafurða og sér um að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja
með alúð og kostgæfni skyldur þær, sem á þeim hvila í starfi þeirra.

10. gr.
Ráðherra getur með reglugerð kveðið á um reynslu og menntun starfsmanna
Framleiðslueftirlitsins og verkstjóra við fiskverkun. Einnig er heimilt að ákveða
í reglugerð, að eigendur fisks skuli greiða kaup og annan kostnað af störfum
matsmanna.
11. gr.
Forstjóri Framleiðslueftirlitsins, deildarstjórar og yfirmatsmenn hafa skyldur
og njóta réttinda sem opinberir starfsmenn. Um laun þeirra fer eftir ákvæðum
kjarasamninga ríkisstarfsmanna. Þeim er óheimilt að stunda nokkurn atvinnurekstur, sem lýtur að fiskverkun eða fiskverslun.
12. gr.
Starfsmönnum Framleiðslueftirlits sjávarafurða er bannað, að viðlagðri ábyrgð
eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum frá nokkru þvi, sem leynt á að fara og þeir hafa fengið vitneskju
um í starfi sínu.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþinR).
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13. gr.
Hver sá, sem ætlar að flytja úr landi fisk eða sjávarafurðir, sem lög þessi taka
til, skal tilkynna það hlutaðeigandi deildarstjóra eða yfirmatsmanni með hæfilegum
fyriryara, enda fari hleðsla vörunnar í skip eða annað flutningatæki fram undir
umsjón starfsmanna Framleiðslueftirlits sjávarafurða.
Þeir, sem flytja út farma af sjávarafurðum, skulu skyldir til að hafa hleðslusljóra með skipunum, ef þau taka farm í fleiri höfnum en einni.
Hleðslustjórar skulu hlita fyrirmælum yfirmatsmanna um hleðslu skipa, að því
er varðar mat, gæði, útlit og merkingu vörunnar.
Lögreglustjóri löggildir hleðslustjóra samkvæmt tilnefningu forstjóra og sér um,
að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með alúð og kostgæfni skyldur
þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra.
14. gr.
Hver sá, sem leggur stund á verkun eða vinnslu sjávarafurða, skal hafa sérstakt
vinnsluleyfi Framleiðslueftirlitsins til tryggingar því, að vinnslustöðin fullnægi
settum skilyrðum.
15. gr.
Hverjum þeim, sem veiðir, verkar eða verslar með fisk eða sjávarafurðir, sem
lög þessi ná til, er skylt að gefa starfsmönnum Framleiðslueftirlits sjávarafurða
allar þær upplýsingar og veita þeim þá aðstoð, sem þeim er nauðsynlegt við framltvæmd eftirlits og mats. Gildir þetta jafnt um upplýsingar, um verkun, geymslu
og flutning fisks og sjávarafurða sem um upplýsingar um greiðslu skaðabóta eða
um kvartanir vegna þess, að vara var gölluð eða umbúnaði hennar áfátt.
Starfsmönnum Framleiðslueftirlits sjávarafurða er heimill aðgangur að hverjum
þeim stað, þar sem fiskur eða sjávarafurðir, sem lög þessi taka til, eru unnar eða
geymdar. Þeim er einnig heimilt að taka án endurgjalds hæfilegt magn sýnishorna
af fiski og sjávarafurðum til rannsókna, enda verði eigendum fisksins eða afurðanna skilað skriflegri skýrslu um niðurstöður rannsóknarinnar.
16. gr.
Forstjóri Framleiðslueftirlits sjávarafurða, deildarstjórar, yfirmatsmenn og
matsmenn hafa vald til að stöðva inóttöku fisks, krabbadýra og skeldýra svo og
vinnslu, pökkun og útflutning fisks og sjávarafurða, ef þrif og búnaður fiskiskips,
vinnslustöðvar eða flutningatækis eða meðferð afla, gæði hráefnis eða afurða,
merking þeirra, umbúðir eða annar frágangur er ekki í samræmi við reglur, sein
settar eru skv. lögum þessum. Starfsmönnum Framleiðslueftirlitsins ber þegar í
stað að tilkynna yfirmanni sínum um stöðvun samkvæmt þessari málsgrein.
Nú hefur móttaka, vinnsla, pökkun eða útflutningur fisks eða sjávarafurða
verið stöðvaður samkvæmt heimild i 1. málsgrein, og ber þá Framleiðslueftirlitinu
að leyfa, að sá fiskur eða afurðir, sem um er að ræða, verði hagnýttur til hverra
þeirra nota, sem að þess dómi eru hæfileg. Því er einnig skylt að leyfa, að ráðin
sé bót á vörugöllum, ef unnt er, og skal banni aflétt, er lagfæring hefur farið fram.
Forstjóri Framleiðslueftirlitsins úrskurðar, ef ágreiningur rís vegna fiskmats
eða eftirlits, en skjóta má úrskurði hans um skilning á lögum þessum og reglum
settum samkvæmt þeim til sjávarútvegsráðuneytisins.
17. gr.
Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða á reglum settum samkvæmt þeim, skal sæta sektum nema þyngri viðurlögum varði, samkvæmt öðrum
lögum, og renna sektir i ríkissjóð.
Um mál út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim
skal fara að hætti opinberra mála.
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18. gr.
Kostnaður af framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði.
Til að standa straum af kostnaði af framkvæmd ferskfiskeftirlits skal greiða
útflutningsgjald af íslenskum sjávarafurðum (öðrum en þeim, er koma frá hvalveiðum og selveiðum), er nemi l%0 af fob-andvirði þeirra. Skal gjald þetta reiknað
á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru og renna í ríkissjóð.
19. gr.
Frá gildistöku laga þessara falla eftirtalin lög úr gildi:
Lög nr. 55 2. maí 1968 um eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum.
Lög nr. 53 11. júní 1938 um mat á matjesíld og skoskverkaðri síld.
Reglugerðir og önnur fyrirmæli, sem sett hafa verið samkvæmt ofangreindum
lögum halda gildi sínu eftir því sem við á.
20. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1975.
Ákvæði til bráðabirgða.

Frá og með 1. júlí 1975 eru lagðar niður stöður fiskmatsstjóra, skrifstofustjóra, deildarstjóra og yfirfiskmatsmanna hjá Fiskmati ríkisins svo og stöður síldarmatsstjóra og síldarmatsmanna hjá Síldarmati ríkisins.
Stöður forstjóra, deildarstjóra og yfirmatsmanna hjá Framleiðslueftirliti sjávarafurða skulu auglýstar lausar til umsóknar og skal forstjóri skipaður eigi síðar en
1. apríl 1975.
Um réttarstöðu þeirra starfsmanna Fiskmats ríkisins og Síldarmats ríkisins, sem
ekki verða skipaðir starfsmenn Framleiðslueftirlits sjávarafurða, fer eftir ákvæðum
viðeigandi laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var lagt fram á síðasta reglulega Alþingi, en náði þá ekki fram
að ganga. Hefur frumvarpinu og athugasemdunum nú verið lítillega breytt, m. a.
heiti frumvarpsins, sem áður hét frumvarp til laga um Ríkismat sjávarafurða.
Með bréfi 29. nóvember 1973 skipaði sjávarútvegsráðherra 3ja manna nefnd
til að taka til heildarathugunar skipulag og starfsemi Fiskmats ríkisins og semja
frumvarp til laga um matstofnun sjávarútvegsins, þar sem gengið skyldi út frá því,
að Síldarmat ríkisins yrði lagt niður og starfsemi þess og starfsemi Fiskmats ríkisins
felld inn i hina nýju stofnun. Þessir menn voru skipaðir í nefndina: Þórður Ásgeirsson, skrifstofustjóri í sjávarútvegsráðuneytinu, formaður, Örn Marinósson, deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu, fjárlaga- og hagsýslustofnun og Jóhann Guðmundsson,
efnaverkfræðingur hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. Þórður Eyþórsson, fulltrúi í sjávarútvegsráðuneytinu, var nefndinni og til aðstoðar. Áður en nefnd þessi
var skipuð hafði sjávarútvegsráðuneytinu borist tillaga frá fjármálaráðuneytinu, fjárlaga- og hagsýslustofnun, um endurskoðun á starfsemi Fiskmats ríkisins og
Síldarmats rikisins. 1 tillögu þessari, sem dagsett er 5. október 1973, segir m. a. svo:
„Undirnefnd fjárveitinganefndar, sjávarútvegsráðuneytið og fjármálaráðuneytið, fjárlaga- og hagsýslustofnun hafa að undanförnu rætt skipulag og starfsemi Fiskmats
ríkisins og Síldarmats ríkisins. Er niðurstaðan af þessum umræðum sú, að brýn þörf
sé á og tímabært að taka starfsemi þessara tveggja stofnana til endurskoðunar og
breytinga. Er einkum tvennt, sem telja verður, að endurskoðunin eigi að beinast að:
(1) Innra skipulag og starfsemi Fiskmatsins og (2) niðurlagningu Sildarmatsins og
samruna þess við Fiskmatið/*
Helstu rökin, sem sett hafa verið fram, um sameiningu Síldarmats og Fiskmats
rikisins eru þau, að þar sem síldveiðar við Island hafa lagst niður að mestu, hafa
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verkefni Síldarmats ríkisins minnkað að sama skapi. Við Síldarmatið starfa nú 6
síldarmatsmenn auk síldarinatsstjóra, sem hefur skrifstofu sína í Reykjavík. Útlit
er fyrir, að starfskraftar þessara manna verði illa nýttir í náinni framtíð. A hinn
bóginn er þess að gæta, að þessir menn búa yfir mikilvægri þekkingu á meðferð og
verkvm saltsíldar. Hugmyndin um sameiningu Síldarmatsins og Fiskmatsins byggist
þannig á því að nýta mætti betur fjármuni og starfskrafta þessara stofnana, auk
þess sem viðhaldi þekkingar síldarmatsmanna ætti að vera betur borgið ef málum
væri þannig fyrir komið. Ennfremur er rétt að benda á að Fiskmat ríkisins annast
nú allt mat á síld annað en mat á saltsíld.
Eins og fyrr greinir hefur þótt rétt að endurskoða innra skipulag og starfsemi
Fiskmats ríkisins um leið og unnið væri að sameiningu þess og Síldarmats ríkisins.
Kémur þar ýmislegt til. Eins og kunnugt er hefur á undanförnum árum verið unnið
að því að gera miklar endurbætur á frystiiðnaði landsmanna með sérstöku tilliti til
aukinna krafna á Bandaríkjamarkaði til gæða framleiðslunnar. Að þessum málum
hefur frá árinu 1969 starfað nefnd, sein kölluð hefur verið „Tillögunefnd um hollustuhætti í fiskiðnaði." Á grundvelli starfs þessarar nefndar hefur verið lögð mjög
aukin áhersla á aukið eftirlit með hreinlæti og búnaði í fiskiskipum, löndunar- og
flutningatækjum og fiskvinnslustöðvum. Má segja að vísir að sérstakri hreinlætisdeild hafi orðið til hjá Fiskmati ríkisins til þess að sinna þessu verkefni. í núgildandi lögum um Fiskmatið er ekki gert ráð fyrir slíkri deild og hefur hún ekki enn
verið formlega stofnuð. Þykir bera nauðsyn til að ráða bót á þessu og er gert ráð fyrir
þvi, að starfsemi Tillögunefndar geti færst inn í þessa deild, þegar fram liða stundir.
Þá hefur sú skoðun verið útbreidd, að freðfiskmat, sem Fiskmat ríkisins annast, sé
i núverandi mynd lítils virði og beri að leggja það niður. Til freðfiskmats er varið
miklum fjármunum auk þess freðfiskeftirlits er sölusamtökin hafa á hendi og miklu
fé er einnig varið til. 1 frumvarpi þessu fjallar 5. grein um ofangreinda deildarskiptingu og vísast til athugasemda um þá grein.
Fleiri rök mætti nefna í sambandi við þörf endurskoðunar á innra skipulagi og
starfsemi Fiskmatsins, en þeirra verður nánar gerð grein í athugasemdum um einstakar greinar frumvarpsins.
Nefnd sú, sem falið var að gera uppkast að frumvarpi þessu, hefur starfað óslitið frá því hún var skipuð, og hefur hún m. a. haldið fundi með forsvarsmönnum
eftirtalinna samtaka og stofnana: Fiskmats ríkisins, Síldarmats rikisins, Fiskvinnsluskólans, Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna, Sambands isl. samvinnufélaga, Samlags skreiðarframleiðenda, Síldarútvegsnefndar, Sölusambands ísl. fiskframleiðenda, Landssambands ísl. útvegsmanna, Farmanna- og fiskimannasambands fslands og Sjómannasambands íslands. Auk þess hefur nefndin haft
viðtal við fleiri aðila og kannað mikinn fjölda gagna um starfsemi þessra 2ja stofnána. Er óhætt að fullyrða að nefndin telur menn nánast á einu máli um að sameina
beri starfsemi Fiskmats rikisins og Sildarmats ríkisins í einni stofnun. Nefndin telur
það einnig vera í samræmi við skoðun meiri hluta þeirra sem hún ræddi við, að
bæði Síldarmatið og Fiskmatið verði lögð niður og starfsemi þessara stofnana færð
inn í nýja stofnun sem tæki til allra sjávarafurða. Er í frumvarpi þessu gengið út
frá þvi, að hér sé um nýja stofnun að ræða, sem nái yfir víðara svið en Fiskmat ríkisins gerir i dag. Jafnframt skal tekið fram, að lög nr. 55 2. mai 1968 um eftirlit og
mat á fiski og fiskafurðum, voru jafnan höfð til hliðsjónar og eru öll efnisatriði
þeirra laga, sem við þóttu eiga, tekin upp í frumvarp þetta.
Verður nú gerð nánari grein fyrir einstökum greinum frumvarpsins.
Um 1. gr.
Þessi grein þykir skýra sig sjálf, en í sambandi við nafnið „Framleiðslueftirlit
sjávarafurða“ skal tekið fram, að það þykir gefa gleggri mynd af starfsemi hinnar
nýju stofnwnar heldur en t. d. nafnið „Fiskmat ríkisins“ þar sem henni ber ekki
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einungis að meta fisk og sjávarafurðir heldur einnig hafa eftirlit með búnáði,
hreinlæti og hollustuháttum við framleiðsluna.
Um 2. gr.
Þessi grein kveður á um verkefni hinnar nýju stofnunar. Framleiðslueftirlit
sjávarafurða er ætlað að hafa með höndum eftirlit með allri meðferð, flutningi,
vinnslu og geymslu á fiski, krabbadýrum og skeldýrum frá því veiðin kemur um
borð í veiðiskip og þar til hún er send á markað til sölu, hvort og hvernig svo sem
hún hefur verið unnin eða verkuð, svo og á lifur, hrognum eða öðrum líffaerum,
sem nýtt gætu orðið úr fiski. Þó er undanþága gerð hvað varðar eigin afla, sem
veiðiskip flytja á erlendan markað, enda hafi hann ekki verið lagður hér á land.
Um slíkan útflutning getur ráðherra þó sett reglur. 1 síðustu málsgreininni er gert
ráð fyrir því að Framleiðslueftirlit sjávarafurða hafi eftirlit með þeim reglum,
sem settar hafa verið eða settar kunna að verða um aflasamsetningu fiskiskipa og
lágmarksstærðir fisktegunda (þar með talin krabbadýr og skeldýr). Um þetta hafa
ekki verið skýr ákvæði í lögum, en rétt þykir að þetta verði fastur þáttur í starfsemi Framleiðslueftirlitsins.
f síðustu málsgrein er einnig gert ráð fyrir því, að Framleiðslueftirlit sjávarafurða hafi eftirlit með reglum um að ekki megi verka eða vinna fisk, sem sé
mengaður eða óheppilegur til vinnslu. Er þar m. a. hafður i huga skelfiskur, sem
veiddur er of nærri mannabústöðum og gæti því verið sýktur eða mengaður.
Um 3. gr.
Hér er einkum haft í huga að Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins hefur nú með
höndum eftirlit með lýsi, lagmeti og fiskmjöli. Þykir rétt að svo verði áfram endá
þóft Framleiðslueftirlit sjávarafurða kunni að yfirtaka þessi verkefni síðar.
Um 4. gr.
Ljóst þykir að mjög náið samstarf þarf að vera milli Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins og Framleiðslueftirlits sjávarafurða, einkum frysti- og hreinlætisdeildar.
Kemur þar til að nauðsynlegt verður að nota tæknilegar einkum gerlafræðilegar
aðferðir við vissa þætti i starfsemi Framleiðslueftirlitsins.
Um 5. gr.
í þessari grein er kveðið á um deildaskiptingu hinnar nýju stofnunar. Samkvæmt

lögum nr. 55/1968 um eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum, skiptist Fiskmat ríkisins
í ferskfisk- og freðfiskdeild annars vegar og saltfisk- og skreiðardeild hins vegar.
Er kveðið svo á, að ráðherra geti fjölgað deildum er þörf krefji. Sú hefur orðið raunin og eru nú starfandi hjá Fiskmatinu 4 deildir, auk þess sem vísir er kominn
að búnaðar- og hreinlætisdeild, þótt sumar þessar deildir hafi ekki verið formlega
stöfnaðar enn þá. Deildir þessar, sem allar hafa sameiginlega skrifstofu, eru: Gæðaskráningardeild, ferskfiskmatsdeild, saltfisk- og skreiðarmatsdeild og freðfiskdeild. í
frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því, að deildir Framleiðslueftirlits sjávarafurða
verði þrjár. Ekki þykir þörf á að hafa sérstaka gæðaskráningardeild þar sem starfsemi sú, er þar fer fram, þykir falla undir eðliiegt starf skrifstofu stofnunarinnar.
Ekki þykir heldur heppilegt að reka sérstaka freðfiskdeild þar sem eftirlit með
búnaði- og hreinlæti við vinnslu frystra afurða verður svo samtvinnað þeim verkefnum, sem falla myndu undir slíka deild, að best fer á því að ein deild sinni þeim.
Hins vegar er gert ráð fyrir því að mat það og eftirlit, sem frystihúsin hafa sjálf
með sinni framleiðslu muni haldast sem nauðsynlegur þáttur í þeirra sölumálum.
Sú deild, sem í frumvarpi þessu er nefhd salt- og skreiðardeild, tekur við verkefhum Sildarmats ríkisins en auk þess myndu aðrar saltaðar sjávarafurðir þar á
meðal söltuð hrogn einnig falla undir verksvið deildarinnar. Á þessu stigi er ekki
gert ráð fyrir sérstakri deild, sem einungis fjalli um saltsíld. Samkvæmt frumvarpinu
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er ráðherra hins vegar heimilt að breyta deildarskipun og getur því stofnað sérstaka
saltsíldardeild ef þörf krefur. Annars er reiknað með því að forstjóri stofnunarinnar verði nokkuð sjálfráður um það hvernig verkefnum verður raðið á hinar
einstöku deildir.
Um 6. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 7.—12. gr.
Þessar greinar frumvarpsins þykja ekki gefa tilefni til sérstakra athugasemda
að öðru leyti en því, að gert er ráð fyrir að yfirmatsmenn megi færa milli umdæma
með samþykki ráðherra. Nú tiðkast það hjá Fiskmati ríkisins, að yfirfiskmatsmenn
eru skipaðir til starfa á sérstöku svæði og jafnvel stundum til að sinna ákveðnum
afmörkuðum verkefnum. Hefur þetta oft reynst bagalegt þar sem fiskverkunarhættir
ákveðins svæðis taka gjarnan breytingum auk þess sem alltaf er um að ræða nokkrar
sveiflur á lönduðu aflamagni hvers svæðis fyrir sig. Þykir þess vegna þurfa að hafa
það opið, að breyta megi landfræðilegum umdæmum yfirmatsmanna annars vegar
og hins vegar að þeir geti tekið að sér að sinna hinum mismunandi verkefnum stofnunarinnar eftir því sem þörf krefur. Auk þess getur það stuðlað að frekari samræmingu á störfum yfirmatsmanna ef þeir eru færðir til skiptis milli umdæma.
Um 13. gr.
Þessi grein er efnislega byggð á ákvæðum laga nr. 55/1968 um eftirlit og mat
á fiski og fiskafurðum og þykir ekki gefa tilefni til sérstakra athugasemda.
Um 14. gr.
1 núgildandi lögum er ekki að finna bein ákvæði um sérstök vinnsluleyfi eins
og gert er ráð fyrir i grein þessari. Fiskmat ríkisins hefur þó í reynd gefið út
vinnsluleyfi til þeirra vinnslustöðva, sem. það hefur eftirlit með. Þykir rétt að lögfesta þetta þannig að allar vinnslustöðvar, sem Framleiðslueftirlitið hefur eftirlit
með* verði að hafa formlegt leyfi þess til starfsemi sinnar. Að sjálfsögðu skal
Framleiðslueftirlitið einungis byggja á atriðum, sem undir verksvið þess falla,
við ákvörðunartöku í þessu efni.
Um 15.—18. gr.
Þessar greinar eru allar byggðar efnislega á ákvæðum laga nr. 55/1968, um
eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum og þykja ekki gefa tilefni til sérstakra athugasemda.
Um 19. og 20. gr.
Þessar greinar frumvarpsins þykja ekki gefa tilefni til sérstakra athugasemda.
Um ákvæði til bráðabirgða.
Ekki þykir fært að láta lögin um Framleiðslueftirlit sjávarafurða taka gildi
fyrr én 1. júli 1975 svo hægt sé að veita starfsfólki Fiskimats ríkisins og Sildarmats ríkisins lausn frá störfum sínum með nægilegum fyrirvara. Á hinn bóginn
þykir eðlilegt að starfsfólk hihnar nýju stofnunar verði ráðið eða skipað í stöðiir
sínar að méstu leyti fyrir þann sama tima til að tryggja eðlilegt áframhald á
eftirliti og mati á fiski og sjávarafurðum. Gert er ráð fyrir þvi að forstjóri FramleiðSlueftirlits sjávarfurða verði skipaður eigi síðar en 1. april 1975, enda skal
hann Iáta í ljós álit sitt á umsóknum til annarra starfa stofnunarinnar eins og
mælt er fyrir í frumvarpi þessu. Gert er ráð fyrir þvi, að sjávarútvegsráðuneytið
sjái um auglýsingar á stöðum hjá Framleiðsluéftirliti sjávarafurða og yfirleitt um
framkvæmd þessa bráðabirgðaákvæðis.
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[65. mál]

um innborgunargjald af vörum frá Vestur-Þýskalandi.
Flm.: Gunnar Sveinsson, Halldór Ásgrímsson.
Alþingi ályktar, að meðan EBE-löndin hafa ekki fullgilt tollasamninginn við
ísland verði Seðlabanka Islands falið að innheimta 25% innborgunargjald af vöruinnflutningi frá Vestur-Þvskalandi, sem gevmt verði á bundnum reikningi í 90 daga.
GreinargerðEins og alþjóð er kunnugt hafa vestur-þjóðverjar einir þjóða ekki viðurkennt
útfærslu fiskveiðilandhelginnar í 50 mílur og með því hindrað, að tollasamningar
okkar við Efnahagsbandalagslöndin kæmu til framkvæmda. Hefur þetta valdið
okkur íslendingum stórtjóni. Á meðan hafa viðskipti við vestur-þjóðverja gengið
óhindrað fyrir sig af beggja hálfu og viðskiptajöfnuður verið vestur-þjóðverjum
stórkostlega í hag.
Með þessari tillögu, sem hér er flutt, er ekki verið að fara fram á neinar
hefndaraðgerðir gagnvart vestur-þjóðverjum, enda hafa viðskipti okkar við þá lítil
áhrif í þeirra þjóðarbúskap og skipta ekki miklu máli fyrir hinn stóra gjaldeyrisvarasjóð þeirra.
Tilgangurinn með þessum tillöguflutningi er fyrst og fremst að sýna, hve
alvarlegum augum við íslendingar lítum á þá ákvörðun vestur-þjóðverja og annarra
EBE-Ianda að neita okkur um eðlileg viðskiptakjör á þeim grundvelli að vesturþjóðverjar hafa ekki fengið vilja sínum framgengt um veiðar innan íslenskrar
fiskveiðilögsögu.
Þetta gerum við á áhrifaríkan hátt með þvi að draga úr viðskiptum við vesturþjóðverja meðan þetta ástand varir. 25% innborgunargjald á vörukaup frá VesturÞýskalandi hefði þau áhrif, að innflytjendur beindu viðskiptum sínum annað og
jafnframt sýndi þann hug, sem islendingar bera til vestur-þjóðverja vegna þessa
máls.

Nd.

69. Frumvarp til laga

[66. mál]

um Sjóvinnuskóla Islands.
Flm.: Pétur Sigurðsson.
!• gr.
Heimilt er að stofna farskóla, sem heitir Sjóvinnuskóli Islands, og hefur hann
heimilisfang i Reykjavík.
2. gr.
Markmið skólans er:
1. Að annast þá kennslu í verklegri sjóvinnu, sem krafist er fyrir fiskimanna- og
farmannapróf við stýrimannaskóla.
2. Að annast slíka kennslu utan Reykjavikur og Vestmannaeyja, þar sem stýrimannaskólanám er stundað.
3. Að standa fyrir sjóvinnunámskeiðum fyrir pilta og stúlkur er hyggja á nám
við stýrimannaskóla, enda veiti próf þaðan sömu réttindi og próf frá sjóvinnuskólanum (skv. liðum 1 og 2).
4. Að annast kennslu i sjóvinnuhrögðum við verknánl gagnfræðastigsins við unglingaskóla og fjölbrautaskóla hinna stærri staða i samvinnu við viðkomandi
fræðsluyfirvöld.
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5. Að annast kennslu í sjóvinnubrögðum (kvöldnámskeið) meðal unglinga 13—15
ára er velja sér sjóvinnubrögð sem frjálst viðfangsefni.
6. Að aðstoða aðra aðila er beita sér fyrir svipuðum námskeiðum og um getur í
5. lið.
7. Að standa fyrir námskeiðum, ef þurfa þykir, fyrir leiðbeinendur sem annist
kennslu í sjóvinnubrögðum meðal fullorðinna, kennara og unglinga, þó eigi
oftar en annað hvert ár.
8. Að beita sér fyrir fræðslu í öllum framhaldsskólum í samráði við Slysavarnafélag íslands og sjóslysanefnd um slysa- og öryggismál sjófarenda með fyrirlestrum og fræðslumyndum.
9. Að tengja enn betur saman nám þeirra, sem á skipum, ætla að starfa, við fiskiðnaðarnámið með fræðslu í meðferð og verkun sjávarafla meðal nemenda unglinga- og gagnfræðaskóla og gefa þeim, sem sjómennsku stunda, frekari tækifæri til áframhaldandi náms á þessum sviðum.
3. gr.

Skólinn starfar yfirleitt í 3ja mánaða námskeiðum. Nemendur stýrimannaskóla
skulu hafa lokið námskeiði frá sjóvinnuskólanum í siðasta lagi á 1. námsári þeirra.
4. gr.
I skólanum skal kenna:
Sjómennsku verklega og munnlega, heilsufræði og vélfræði. Enn fremur skal
með fyrirlestrum og heimsóknum í fiskiðjuver og um borð i skip og á annan hátt
gefa nemendum leiðbeiningar um meðferð og verkun sjávarafurða.
5. gr.

I hinum einstöku greinum skal kenna eftirfarandi:
Sjómennska verkleg:

Meðferð og notkun allra öryggis- og björgunartækja, sem um borð eru notuð.
Alls konar hnútar, samsetning kaðla og vira. Augastunga á köðlum og virurn. Vörpuog netaviðgerðir. Uppsetning og stokkun fiskilínu. Viðhald skipa. Seglasaumur,
róðra- og siglingaæfingar, brunaæfingar, björgunaræfingar. Notkun neyðarmerkja.
Meðferð þjóðfánans.
Sjómennska munnleg:

Kompásinn og notkun hans. Skýringar á misvísun og segulskekkju. Morseinerki. Helstu atriði siglingareglnanna. Fræðsla um byggingu skipa og skipshluta.
Frágangur lestarlúga. Fræðsla um brunavarnir um borð i skipum.
Heilsufræði:

Hjálp i viðlögum,. Lífgun úr dauðadái. AJmennar heilbrigðis- og þrifnaðarreglur
um borð i skipum.
Vélfræði:

Fræðsla um vélar í smærri bátum og æfingar í sambandi við notkun þeirra.
6. gr.

Nemendur, sem lokið hafa prófi frá sjóvinnuskólanum, skulu fá prófskírteini
er sýni aðaleinkunn þeirra og séreinkunnir.
7. gr.
Almenn inntökuskilyrði:

1. Að hafa náð 15 ára aldri.
2. Að véra ekki háldinn neinum næmum sjúkdómi eða likamskvilla, er getur
orðið öðrum neanendum skaðvænn.
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8. gr.
Skólinn starfar allt að 10 mánuði á ári og skal skólatíma skipt í 3ja mánaða
námskeið.
9. gr.
Forstöðumaður skólans skal hafa lokið námi frá Stýrimannaskólanum í Reykjavik eða hlotið hliðstæða menntun. Hann skal ráða kennara við námskeiðin í samráði við Fiskifélag Islands. Laun forstöðumanns og kennara skulu vera samkvæmt
kjarasamningi starfsmanna ríkisins.
10- gr.
Ráðherra skipar fjóra menn í skólanefnd skv. tilnefningu eftirtalinna aðila:
Sjómannasambands íslands, Farmanna- og fiskimannasambands Islands, Landssambands ísl. útvegsmanna, Félags isl. botnvörpuskipaeigenda og fimmta manninn skv.
tilnefningu Fiskifélags Islands og er hann formaður skólanefndar.
11- gr-

Skólinn heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið, sem setur reglugerð um námskrá,
kennslutima o. fl., en Fiskifélag Islands annast allan daglegan rekstur skólans.
Kostnaður við skólann greiðist úr rikissjóði.
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Hinh 20. mars 1963 var eftirfarandi þingsályktunartillaga samþykkt á Alþingi:
„Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta endurskoða lög og reglugerðir
um Stýrimannaskóia íslands og inntökuskilyrði í hann. Við endurskoðun þessa skal
sérstaíklega hafa i huga, hvernig auka megi þekkingu væntanlegra nemenda í meðferð og notkun nýrra siglinga- og fiskileitartækja, sjóvinnu, fiskverkun og meðferð
sjávarafurða.
Jáfnframt láti ríkisstjórnin fara fram athugun á, hvort ekki sé timabært og
þá hvernig:
1. að auka og taka upp kennslu í síðasttöldu greinunum við verknám gagnfræða-

stigsins,
2. að stofnsettur verði sérstakur sjóvinnuskóli, þar sem væntanlegir nemendur
stýrimannaskólans og aðrir fái m. a. kennslu i sjóvinnu, fiskverkun, meðferð
sjávarafurða, fiskmati og verkstjórn.“
Fyrsti flutningsmaður tillögunnar var Pétur Sigurðsson og meðflutningsmaður
Eggert G. Þorsteinsson.
Skömmu síðar skipaði menntamálaráðherra nefnd til að sjá um framkvæmd
álvktunarinnar. I nefndinni áttu þessir menn sæti: Jónas Sigurðsson skólastjóri
Stýrimannaskólans i Reykjavík og var hann formaður nefndarinnar, Guðmundur
H. Oddsson form. Skinstjóra- og stýrimannafélagsins öldunnar, Jón Sigurðsson form.
Sjómannasambands Islands, Sverrir Júliusson form. L.l.Ú. og Jón Pálsson tómstundaráðunautur Æskulýðsráðs Reykjavíkur.
Þessi nefnd vartn mikið og gött starf. Hún skilaði itarlegum till. að breytingum á lögum og reglugerð varðandi Stýrimannaskólann, sem nokkrum missirum
siðar voru lagðar fyrir Alþingi og samþykktar með smávægilegum breytingum. Þá
urðu þéssar tiliögur nefndarihnar ásamt tillögum einstakra þingmanna og eldri lögum grundvöllur laganna ufn Stýrimannaskólann i Vestmannaeýjum.
Einnig lagði nefnd þessi fram tillögur að frumvarpi fyrir sjóvinnuskóla ásamt
greinargérð þar um.
4 ”
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Tillögur þessar voru sendar menntamálaráðuneytinu og hafa legið þar síðan.
M. a. vegna starfs og tillagna þessarar nefndar er þetta frv. fram komið. Nokkru
hefur verið aukið við tillögur nefndarinnar og skýrar kveðið á um einstök atriði,
þótt höfuðtillögum hennar hafi verið fylgt.
Rétt er að undirstrika sérstaklega að skoðanir flm. og þeirra, sem unnu að
framkvæmd þál. 1963 og 1964, fara alfarið saman varðandi nauðsyn slikrar kennslu.
Vill flm. m. a. benda á þá skoðun nefndarinnar, sem hér fer á eftir og kom fram
i grg. hennar:
„Nefndin var sammála um, að brýn þörf sé á sérstökum sjóvinnuskóla. Meðan
þjóðin byggir afkomu sína að jafnmiklu leyti og verið hefur á sjávarútvegi og ekki
er sjáanlegt annað en að svo verði í náinni framtíð, er það lífsnauðsyn þessarar
atvinnugreinar, að nægur fjöldi manna fáist til að vinna við hana. Frumskilyrði
er að hægt sé að manna skipaflotann hæfum mönnum. Verður að teljast fyllsta
ástæða til, að því máli verði sýndur fullur skilningur, og telur nefndin, að sjóvinnuskóli þar sem unglingar, er vilja leggja fyrir sig sjómennsku, fengju tækifæri til
að læra algengustu vinnubrögð um borð í skipum, áður en þeir fara til sjós, mundi
bæði glæða áhuga þeirra fyrir þessu starfi og gera þá hæfari til þess. Allir, sem
sjómennsku hafa stundað, þekkja, að fyrir óvana menn fer talsverður tími í að
kynnast störfum um borð í skipum og að full vinnuafköst nást ekki fyrr en þau
störf hafa verið lærð.“
En auk þessa telur flutningsmaður að sérstaklega beri að leggja áherslu á þá
staðreynd, að með samþykkt þessa frv. og stofnun og starfi slíks skóla mun öryggi
sæfarenda stóraukast.
Virðist tímabært að Alþingi taki til alvarlegrar athugunar hvernig draga megi
úr hinni miklu áhættu sjómannastéttarinnar i starfi. Sýnist flm. að tímabært sé
að meta til fjárútláta fyrir þjóðfélagsheildina, en ekki einstakar greinar sjávarútvegsins, þann óumflýjanlega kostnað, sem fylgir því, að sæmilegu öryggi og öryggisvörnum sé haldið uppi meðal sæfarenda, og það i þýðingarmesta atvinnuvegi
þjóðarinnar, sem árlega virðist þurfa fórn margra mannslífa svo að staðið verði
m. a. undir kröfúgerð, sem aðrir þegnar gera til þessarar atvinnugreinar beint og
óbeint.
~ '■
Þegar þessi orð eru skrifuð er höfð i huga ályktun síðasta Sjómannasambandsþings, hins fjölmennasta sem til þessa hefur verið haldið, þess efnis, að það væri
ekki útgerðin ein eða áhafnir skipa, sem undir kostnaði öryggis- og slysavarna
ættu að standa, frekar af almannafé, likt og gert er þegar stuðlað er að byggð viðs
vegar við strendur landsins eða í afdölum, með miklum fjárframlögum almennings,
þótt á sumum þessara staða sé alls ekki byggilegt og búrekstur geti aldrei orðið
samkeppnisfær við hina betur settu staði.
í framsögu mun nánar gerð grein fyrir frv. þessu.
Athugasemdir vid einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Fjallar um nafn og héimilisfang, auk þess að skólinn er farskóli.
Um 2. gr.
I grein þessari er lýst markmiði væntanlegs sjóvinnuskóla. Að öðru leyti en
því, sem kemur fram í greinargerðinni, þarf greinin ekki skýringa við.
Um 3. gr.
Gert er ráð fyrir, að skólinn starfi méð námskeiðsfýrirkomulagi og standi hvert
námskeið í 3 mánuði. Er þar rniðað við sama tíma og tíðkast yfirleitt við erlenda
sjóvinnuskóla. Um daglegan kennslutíma yrði svo nánar kveðið á i reglugerð. Þá
er gert ráð fyrir, að nemendur Stýrimannaskólans skuli hafa lokið námskeiði frá
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sjóvinnuskólanum í síðasta lagi á 1. námsári þeirra. Æskilegast væri, að menn hefðu
lokið slíku námskeiði áður en þeir bvrjuðu nám við Stýrimannaskólann, en þar
sem þann skóla sækja menn alls staðar að á landinu og gera má ráð fyrir að aðstaða sé ekki fvrir alla að hafa lokið sjóvinnunámskeiði, þótt þeir hafi nægan
siglingatíma til þess að geta sest i Stýrimannaskólann, þykir nefndinni ekki fært
að útiloka þá frá skólavist af þeim sökum.
Um 4. gr.
Fjallar um námsgreinar þær, er kenna skuli við skólann.
Um 5. gr.
1 þessari grein er sundurliðað það, sem kenna skal i hverri grein. I reglugerð
vrði nánar kveðið á um einstök verkefni.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 7. gr.
Gert er ráð fyrir, að aldur þeirra, er prófi ljúka frá sjóvinnuskólanum, sé 15
ára og eldri. Þó er ætlað að skólinn baldi kvöldnámskeið fyrir unglinga 13—15
ára, sbr. 4.—5. tölulið 2. gr.
Um 8. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 9. gr.
í þessari grein er gert ráð fyrir sérstökum forstöðumanni við skólann. Ef skólinn starfaði hins vegar sem sérstök deild úr Stýrimannaskólanum, má telja eðlilegt,
að skólastjóri þess skóla hefði yfirunisjón deildarinnar með höndum og réði þá
kennara til hennar, i samráði við viðkomandi ráðuneyti, og væri einn þeirra yfirkennari, er hefði með höndum daglega umsjón deildarinnar.
Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Ed.

70. Nefndarálit

[24. mál]

um frv. til 1. um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins vOru Ragnar Arnalds og Jón Helgason.
Alþingi, 25. nóv. 1974.
Halldór Ásgrímsson,
Jón G. Sólnes..
Axel Jónsson.
form., frsm.
Albert Guðmundsson.
Jón Árm. Héðinsson.
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Sþ.

71. Tillaga til þingsályktunar

[67. mál]

um eignarráð þjóðarinnar á landinu, gögnum þess og gæðum.
Flm.: Benedikt Gröndal, Eggert G. Þorsteinsson, Gylfi Þ. Gíslason,
Jón Árm,. Héðinsson, Sighvatur Björgvinsson.
Alþingi ályktar, að stefnt skuli að því, að allt land verði alþjóðareign (eign
rikis eða sveitarfélaga), en bújarðir verði í eigu bænda, þegar þeir kjósa þann
hátt fremur en að hafa lönd sín á erfðafestu. Ríki og sveitarfélögum skal þó tryggður
forkaupsréttur á öllu landi.
Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina, að hún láti sérfróða menn semja
frumvarp eða frumvörp að lögum um eignarráð og eignarréttindi þjóðarinnar yfir
byggðu landi og óbyggðu, stöðuvötnum í byggð og óbyggðum, fallvötnum, jarðhita
og hvers konar námum og vinnslu verðmæta úr jörðu, sem ekki eru þegar í eigu
ríkis eða sveitarfélaga. Glöggt verði kveðið á, hvernig landareign og landnytjar
færist úr einkaeign í eign ríkisins og hvernig bætur skuli reiknast fyrir.
Greinargerð.
Þingmenn Alþýðuflokksins hafa mörg undanfarin ár flutt á hvérju reglulegu
þingi ályktunartillögur um eignarráð þjóðarinnar á landinu, gögnum þess og gæðum.
Ekki hafa tillögur þessar náð fram að ganga, heldur mætt sterkri andstöðu á þingi.
Hins vegar hafa þær vakið sivaxandi athygli þjóðarinnar og verður æ fleiri landsmönnum ljóst, að hér er um veigamikið stórmál að ræða.
Þessi tillöguflutningur, sem Bragi Sigurjónsson hóf á sinum tíma, er gerður að
vandlega hugsuðu máli og áeggjan fjölmargra landsmanna. Við búum í þjóðfélagi,
sem á undanförnum áratugum hefur tekið stórfelldum breytingum og er enn á
miklu breytingaskeiði, þar sem sifellt koma upp ný og ný vandamál, sem gömul
skipan á ekkert rúm fyrir, en hefur kallað á brask og valdníðslu.
Alþýðuflokkurinn lítur svo á, að það stríð gegn hagsmunum alþjóðar og réttarkennd alls þorra landsmanna, að land- og lóðaeigendur geti án minnstu hlutdeildar
þeirra sjálfra stórhagnast á aðgerðum hins opinbera, svo sem skipulagningu þéttbýlis á landareign þeirra, vatnstöku, flugvallargerð, vegalagningu o. fl. í þágu almennings. Umtal um, að ein bújörð í nágrenni Reykjavíkur kunni að seljast fyrir
hálfan annan milljarð króna, þegar hennar er þörf undir ibúðahverfi, er aðeins
siðasta og grófasta dæmið um ástand þessara mála. Sama gildir um virkjun fallvatna, að fráleitt er, að landeiganda eða landeigendum, sem, engin tök hafa á að
nýla vatnsorkuna af eigin rammleik, skuli geta haldist uppi að varna íbúum heilla
landshluta notkun vatnanna til orkuframleiðslu.
Enn er að geta þess háska fyrir landbúnaðinnt sem leynist í kapphlaupinu um
veiðiár og jarðir, sem veiðiréttur heyrir undir. Efnamenn þéttbýlis keppast nú um
að ná undir sig slikum jörðum og raunar mörgum öðrum, ekki til þess að búa
á þeim, heldur aðeins nýta hlunnindi eða geyma fé sitt uns þeir geta stórgrætt á
braski með jarðirnar siðar. Ekkert virðist heldur því til fyrirstöðu, að erlendir
auðmenn með íslenska staðgengla geti keypt upp jarðir meðfram veiðiám, og munu
þeir þá lítt hirða um, hvort búið verður vel eða illa í þeim sveitum.
Þá ber að hafa í huga, að ætla má, að fiskeldi í ám og vötnum geti innan tíðar
orðið blómleg atvinnugrein, og verður þá mikilsvert að hafa í tima komið í veg
fyrir ýmiss konar hagsmunaárekstur, sem einkaeign á ám og vötnum kallar á, en
þjóðareign útilokar.
Nágrannar okkar á Norðurlöndum, norðmenn og svíar, sðmuléiðis skotar, englendingar og írar, sem og bandaríkja- og kanadamenn, hafa ekki talið sér henta að
hafa eignarráð fallvatna svo lausbeisluð sem hér er, en tekið þau ýmist i ríkiseign
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eða ríkisumsjá til að hindra brask einkaaðila með eftirsótt not þeirra, en greiða arð
til Iandeigenda, ef eru, eftir arðskrá.
Hinn landlausi meiri hluti þjóðarinnar, sem í þéttbýli býr, hefur mikilla hagsmuna að gæta. Á þetta minna sífelldar auglýsingar i haust á banni við rjúpnaveiðum á stórum svæðum landsins. Óspillt land, ómengað loft og vatn eru nú talin
til hinna verðmætustu eigna hverrar þjóðar. í þessum efnum erum við islendingar
enn auðug þjóð, en ber þó að gæta fyllstu varúðar að spilla þeim gæðum ekki,
jafnframt því sem, við nýtum auðlindir okkar sem best.
Samfara auknum skilningi á þessum staðreyndum hefur þeirri skoðun vaxið
óðfluga fylgi, að landið allt með gögnum og gæðum eigi að verða þjóðareign. Brask
með þessi auðæfi í einkaeign er alþekkt fyrirbrigði og gerist hér á landi í hraðvaxandi mæli. Það er eitt mesta verkefni þjóðarinnar nú á tímum að færa þessi
mát til betri vegar, þannig að hagsmunir fjöldans gangi fyrir hagsmunum fárra.
Því fyrr sem byrjað verður, því minna mun þetta kosta þjóðina. Komandi kynslóðir munu verða þakklátar, ef nú verður mótuð og framkvæmd skynsamleg stefna
á þessu sviði.

Sþ.

72. Tillaga til þingsályktunar

[68. raál]

um 18 ára kosningaaldur.
Flm.: Sighvatur Björgvinsson, Benedikt Gröndal, Bggert G. Þorsteinsson,
Gylfi Þ. Gíslason, Jón Árm. Héðinsson.
Alþingi ályktar, að gerð sé athugun á því, hvort ekki sé tímabært og æskilegt
að taka upp 18 ára kosningaaldur á íslandi, og að jafnframt verði endurskoðaðar
til samræmis við það aðrar aldurstakmarkanir laga á réttindum ungs fólks.
Athuganir þessar skal gera 9 manna nefnd, kosin af Alþingi. Nefndin kýs sér
sjálf formann.
Greinargerð.
Allt frá því að Alþýðuflokksmenn voru fyrst kosnir til Alþingis fyrir tæprnn
sex tugum ára hafa þingmenn Alþýðuflokksins haft forustu um breytingar í lýðræðis- og jafnréttisátt á lögum um kosningarrétt og kjördæmaskipan. Á fyrstu
árum Alþýðuflokksins sem stjórmnálaflokks með fulltrúa á Alþingi höfðu þannig
þeir einir atkvæðisrétt við kjördæmakosningar, sem, voru orðnir 25 ára að aldri
og stóðu ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk. Við landskjör giltu sömu skilyrði
varðandi þá, sem þegið höfðu af sveit, en kosningarréttur í þeim kosningum var
miðaður við 35 ár.
Rýmkun kosningarréttarins var frá öndverðu eitt af mestu áhugamálum Alþýðuflokksins. Alþýðuflokkurinn barðist fyrir því, að numið yrði úr lögum það ákvæði,
að fólk, sem vegna fátæktar og/eða sjúkdóma hafði neyðst til þess að þiggja sveitarstyrk og ekki getað endurgreitt hann, yrði svipt kosningarrétti, og flokkurinn barðist fyrir þvi, að kosningarréttur yrði miðaður við 21 árs aldur.
Framan af mætti þessi barátta Alþýðuflokksins mikilli andstöðu, en þó tókst
að lokum að fá stuðning víðsýnna manna úr öllum flokkum við þessi baráttumál
Alþýðuflokksins. Árið 1929 var svo 21 árs kosningaaldur lögfestur og sveitarstyrksákvæðið afnumið hvað varðar kosningar til sveitarstjórna. Með stjórnarskrárbreytingunni 1934 voru sömu ákvæði tekin upp við þingkosningar.
Næsti áfangi í baráttu Alþýðuflokksins fyrir rýmkun ákvæða laga um kosningarrétt og kjörgengi hófst árið 1963, en snemma á því ári hélt Alþýðuflokkurinn
aukaþing, þar sem afgreidd var ný og endurskoðuð stefnuskrá flokksins. Eitt
þeirra nýmæla, sem í stefnuskránni fólust, var að Alþýðuflokkurinn tók upp bar-
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áttu fyrir 18 ára kosningaaldri. Þessa slefnu sína hefur Alþýðuflokkurinn og aðildarfélög hans síðan ítrekað á þingum sínum — nú síðast á 34. flokksþingi Alþýðuflokksins, sem haldið var 20.—22. október árið 1972 og á 28. þingi Sambands ungra
jafnaðarmanna, sem haldið var dagana 8.—10. nóvember s. 1. Var á 28. þingi SUJ
skorað á Alþingi að samþykkja á yfirstandandi kjörtímabili lög um, að kjörgengi,
kosningarréttur og hjúskaparréttur karla og kvenna verði miðaður við 18 ár.
í beinu framhaldi af stefnuskrársamþykktinni um 18 ára kosningaaldur á þingi
AJþýðuflokksins árið 1963 fluttu þingmenn Alþýðuflokksins, þeir Benedikt Gröndal,
Birgir Finnsson, Friðjón Skarphéðinsson, Jón Þorsteinsson og Sigurður Ingimundarson, tillögu til þingsályktunar um 18 ára kosningaaldur á Alþingi árið 1965 — 86.
löggjafarþingi. Tillagan hljóðaði svo:
„Alþingi ályktar, að gerð skuli athugun á því, hvort ekki sé tímabært og
æskilegt að taka upp 18 ára kosningaaldur á íslandi.
Athugun þessa skal gera 7 manna nefnd, kosin af Alþingi. Nefndin kýs sér
sjálf formann.
Nefndin skal skila áliti fyrir setningu reglulegs Alþingis 1966.“

í greinargerð með tillögunni segir m. a. svo:
„Því er haldið fram gegn 18 ára kosningaaldri, að ungt fólk hneigist til ofstækis, öfga og yfirborðsmennsku. Þetta er sleggjudómur, Gg mundi ráðlegra að
sýna æskunni fullkomið traust. Þá fyrst mun reyna á þroska hennar, og hann mun
ekki bregðast í þessu efni, fremur en hjá hinum eldri. Mikið er talað um vandamál
æskunnar, ekki síst í velferðarríkjum. Mun ekkert ráð betra í þeim efnum en að
veita æskufólki sinn sess í þjóðfélaginu með fullri ábyrgð og trausti ....
íslenska lýðveldið þarf á hverjum manni og konu að halda, og það krefst félagslegs þroska af hverjum einstaklingi. Þvi er tími til kominn að sýna hinni fjölmennu kynslóð, sem innan skamms á að erfa landið, það traust að veita henni
fulla íhlutun um stjórn landsins við 18 ára aldur.“

Þessar röksemdir úr greinargerð þingsályktunartillögunnar frá 1965 með 18 ára
kosningaaldri eiga ekki siður við nú en þá.
Framangreind þingsályktunartillaga þingmanna Alþýðuflokksins frá 1965 var
tekin til umræðu og afgreiðslu á því þingi. Var henni vísað til athugunar hjá allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis og leitaði nefndin m. a. álits eftirtalinna aðila:
Sambands ungra sjálfstæðismanna, Sambands ungra framsóknarmanna, Sambands
ungra jafnaðarmanna, Æskulýðsfylkingarinnar, íslenskra ungtemplara og Sambands
bindindisfélaga í skólum. Tveir þeirra síðasttöldu voru tillögunni andvígir, en hinir
umsagnaraðilarnir — öll stjórnmálasamtök ungs fólks í landinu — lýstu sig fylgjandi henni.
í áliti allsherjarnefndar kom fram, að nefndmni þótti rétt og eðlilegt að láta
fram fara sérstaka athugun á því, hvort ekki væri tímabært að lækka kosningaaldurinn frá því, sem þá var, en ekki náðist í nefndinni samkomulag um að tiltaka
sérstaklega 18 ár í því sambandi. Þá taldi nefndin rétt, að jafnframt yrðu endurskoðaðar aðrar aldurstakmarkanir laga á réttindum unga fólksins, svo sem fjárræðisaldur og hjúskaparaldur. Gerði nefndin nokkrar breytingar á tillögu þingmanna Alþýðuflokksins og lagði til, að hún yrði samþykkt með svo hljóðandi
breytingum:
„1. Tillögugr. orðist svo:
Alþingi ályktar, að gerð skuli athugun á því, hvort ekki sé tímabært og æskilegt að lækka kosningaaldur, og að jafnframt verði endurskoðaðar aðrar aldurstakmarkanir laga á réttindum unga fólksins.
Athugun þessa skal gera sjö manna nefnd, kosin af Alþingi. Nefndin kýs sér
sjálf formann.
Nefndin skal skila áliti svo snemma, að unnt verði að leggja niðurstöður hennar
fyrir reglulegt Alþingi 1966.
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2. Fyrirsögnin orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um lækkun kosningaaldurs.“

Þannig breytt var tillagan svo samþykkt á fnndi sameinaðs Alþingis 22. apríl
árið 1965.
Framhald málsins varð svo það, að á næsta reglulegu Alþingi, 87. löggjafarþingi, sem var síðasta þing á kjörtímabili, var samþykkt sú breyting á stjórnarskrá
lýðveldisins íslands, að kosningarrétt skyldi miða við 20 ár í stað 21 árs. Þessi
stjórnarskrárbreyting var tekin fyrir aftur á Alþingi á 88. löggjafarþinginu, strax
á fyrsta þingi að þingkosningum loknum, og samþykkt þar endanlega 29. mars 1968.
Jafnframt voru á því þingi samþykkt lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr.
58/1961, þar sem kosningarréttur til sveitarstjórna var færður úr 21 ári í 20 ár,
og lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52/1959, til samræmis
við stjórnarskrárbreytinguna. Virðist full samstaða hafa rikt meðal allra þingflokka um þessar breytingar, nema hvað ágreiningur var uppi um aðrar breytingar
á lögunum um kosningar til Alþingis, nr. 52/1959, sem gerðar voru og ekki fjölluðu
um lækkun kosningaaldursins. Var sá ágreiningur einkum um 4. gr. lagabreytinganna, sem fól í sér, að á eftir 2. mgr. 27. gr. laganna um kosningar til Alþingis, nr.
52/1959, skyldi koma ný málsgrein, þar sem yfirkjörstjórn eru gefin fyrirmæli um
hvernig skuli með fara, beri sá aðili, sem skv. reglum flokks á að ákveða eða staðfesla framboðslista endanlega, fram mótmæli gegn því, að listi sé í framboði fyrir
flokkinn. Ágreiningurinn um þessa nýju lagasetningu, sem m. a. kom fram í þingnefndum þeim, sem um málið fjölluðu, var því ekki um lækkun kosningaaldursins,
heldur aðrar breytingar, sem gerðar voru jafnhliða og ekkert áttu skylt við lækkun
kosningaaldursins úr 21 ári í 20 ár.
Þingmenn Alþýðuflokksins telja, að með þessari lækkun á kosningaaldri hafi
áfanga verið náð í þvi stefnumáli flokksins að færa kosningaaldur og önnur aldursákvæði, sem takmarka réttindi ungs fólks, niður í 18 ár. Þingflokkurinn telur, að
reynslan hafi ótvírætt sýnt, að unga fólkinu var fyllilega treystandi fyrir þeim
auknu réttindum og auknu ábyrgð, sem í breytingunum fólust, og bendir i því
sambandi á, að engar raddir hafa heyrst opinberlega um að hækka beri aldursmarkið
upp í 21 ár aftur, enda væri slíkt í algeru ósamræmi við þá stefnu, sem ríkir í
slíkum málum meðal nálægra þjóða.
Þegar þingmenn Alþýðuflokksins fluttu þingsályktunartillögu sína um 18 ára
kosningaaldur var þegar hafin viða um lönd hreyfing fyrir slíkum breytingum til
réttarbóta fyrir unga fólkið. Þá höfðu stórveldin tvö, Bandaríkin og Sovétríkin, þegar
riðið á vaðið og miðað kosningarrétt við 18 ára aldur, Sovétríkin út frá þeirri meginforsendu, að við 18 ára aldur mætti búast við því, að hver íbúi landsins hefði náð
fullum vinnuafköstum og því að fullu orðinn hlutgengur sem þjóðfélagsþegn, en
Bandaríkin út frá þeirri meginforsendu, að við 18 ára aldur væri þegar búið að
leggja margvíslega ábyrgð á unga fólkið, svo sem að berjast og jafnvel fórna lífi
sínu fyrir land sitt. Var þó 18 ára kosningaaldur þá ekki í gildi kominn í öllum
fylkjum Bandaríkjanna.
Á þeim tæpa áratug, sem liðinn er frá því þingsályktunartillaga Alþýðuflokksþingmanna um 18 ára kosningaaldur var flutt, hefur þróunin í nálægum ríkjum
haldið áfram í þá átt, sem spáð var í greinargerð með þeirri tillögu. Þannig er
kosningarréttur í Bandaríkjunum nú almennt miðaður við 18 ár, í Stóra-Bretlandi
sömuleiðis og einnig í Vestur-Þýskalandi og Hollandi. í Svíþjóð er miðað við 19 ára
aldur og mikil hreyfing er í öðrum nálægum löndum fyrir breytingum í þessa átt.
Flutningsmenn þessarar tillögu telja, að í ljósi reynslunnar, sem fengist hefur
af lækkun kosningarréttar úr 21 i 20 ár, þeirrar þróunar, sem þegar hefur orðið og
fyrirsjáanleg er í þeim málum meðal nálægra þjóða, svo og þeirrar staðreyndar, að
islensk ungmenni eru yfirleitt virkari þátttakendur í atvinnulífi og félagsmálum
þjóðar sinnar og er iðulega gert að axla meiri ábyrgð og skyldur en tíðkast meðal
ýmissa annarra þjóða, þá sé nú fyllilega timabært að stíga sporið til fulls og miða
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kosningarrétt og kjörgengi til alþingis- og sveitarstjórnarkosninga á íslandi við 18
ára aldur. Jafnframt telja flutningsmenn eðlilegt og sjálfsagt að jafnframt verði
endurskoðaðar til samræmis aðrar aldurstakmarkanir laga á réttindum unga fólksins.
Rétt er, að sami háttur verði hafður á þessum athugunum og árin 1965 og
1966 — þ. e. að Alþingi kjósi til þess sérstaka nefnd og verði við það miðað, að
í henni eigi sæti fulltrúar frá þingflokkunum öllum. Með því móti væri auðveldað
að samstaða gæti tekist á Alþingi um þær breytingar, sem gerðar yrðu.
Flutningsmenn eru þeirrar skoðunar, að rétt sé og skylt að gefa nefndinni rúman
líma til þess að ljúka athugunum á þessu máli og samningu þeirra lagafrumvarpa,
sem því fylgja. Jafnframt telja flutningsmenn sjálfsagt, að Alþingi og aðrir þeir,
sem málið kann að varða, fái þann tíma, sem til þarf, til þess að kynna sér væntanlegar niðurstöður athugananna. Því væri eðlilegt, að nefndin fengi tíma til athugunar
á málinu þar til á öðru reglulegu Alþingi hér frá. Þá yrðu niðurstöður hennar kynntar
opinberlega, en síðan teknar til umræðna og afgreiðslu á næsta þingi þar á eftir —
síðasta reglulegu þingi á yfirstandandi kjörtímabili — þannig að stjórnarskrárbreytingin, sem gera verður varðandi lækkun kosningaaldursins, þurfi ekki að valda
þingrofi og nýjum kosningum fyrr en þær á að bera að með réttum og eðlilegum
hætti.

Sþ.

73. Tillaga til þingsályktunar

[69. mál]

um að ljúka við byggingu kvenlækningadeildar Landsspitalans.
Flm.: Geirþrúður Hildur Bernhöft.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórn að gera þegar í stað ráðstafanir til að
lokið verði við byggingu kvenlækningadeildar Landsspítalans á árinu 1975.
Greinargerð.
Flestum landsmönnum er þegar ljóst, hversu brýn þörf er á, að húsi fæðingaog kvensjúkdómadeildar Landsspítalans, sem nú er í byggingu, verði lokið sem, allra
fyrst.
Forsaga þessa máls er bæði löng og ströng. Fullkomin fæðingaraðstoð við
konur var mjög af skornum skammti allt fram til ársins 1931, þegar fyrsta fæðingardeild landsins hóf starfsemi sína á 3. hæð Landsspítalans. Deildin hafði aðeins
14 rúm, enda var frá upphafi áformað, að þangað kæmu eingöngu konur, sem
búast mætti við afbrigðileguin fæðingum hjá. öðrum var ætlað að fæða í heimahúsum. Strax á fyrsta ári fór þó að gæta þrengsla á deildinni. Aðsókn kvenna fór
sífellt vaxandi, enda gerðu konur sér fljótlega ljóst það öryggi, sem fylgdi því að
fæða þar sem hægt var að gera aðgerðir, þegar út af bar.
Nokkrum árum síðar var því komið á stofn tveim fæðingarheimilum, sem bættu
þá úr brýnni þörf.
1 lok stríðsins voru vandræði í þessum málum orðin svo mikil, að heilbrigðisyfirvöld hófn undirbúning að byggingu núverandi fæðingardeildar, sem tekin var
í notkun árið 1949. Hún bætti þá úr brýnni þörf, þótt mörgu væri ábótavant þegar
i upphafi, m. a. var hreinlætisaðstaða allt of lítil.
Aðsókn að núverandi fæðinga- og kvensjúkdómadeild fór stöðugt vaxandi.
Miklu fleiri konur fæddu en sæmileg aðstaða var til að taka á móti. Þekkja margar
konur af eigin raun þrengslin á deildinni, enda hafa fjölmargar fætt á baði og
göngum deildarinnar.
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Hinn þátturinn í starfi fæðingardeildarinnar eru kvensjúkdómar. Hefur sá
þáttur farið vaxandi með hverju ári. S. 1. ár komu næstum allar konur landsins,
sem voru með krabbamein í legbol eða leghálsi, til meðferðar á vegum lækna
deildarinnar, — í bili þó í húsrými handlæknisdeildar Landsspítalans, — eða þar
til nýja viðbyggingin verður tekin í notkun. Öll aðstaða þar er mjög ófullkomin
og getur á engan hátt annað brýnustu þörf. Mörg hundruð kvenna, 450—650 konur,
samkv. upplýsingum sérfræðings deildarinnar, eru stöðugt á biðlista. Nærri má geta
um líðan þeirra kvenna, sem neiðast til að bíða langtímum saman eftir lifsnauðsynlegri læknishjálp í fullri óvissu um hvernig fer.
Árið 1975 er kvennaár Sameinuðu þjóðanna. Tel ég afar æskilegt og mjög vel
viðeigandi, að háttvirt Alþingi og hæstvirt ríkisstjórn minnist ísienskra kvenna í
tilefni ársins með því að bæta úr aðstöðu kvenna í þjóðfélaginu, þar sem brýnust er
þörfin, þ. e. að bæta aðstöðu þeirra til að leita sér lífsnauðsynlegrar læknishjáipar.
Nýbygging eða viðbygging fæðinga- og kvensjúkdómadeildar Landsspítaians
hófst árið 1971.
í upphafi voru það samtök kvenna, sem áttu stærstan þátt í því, að bygging
Landsspítalans varð að raunveruleika. Það voru enn samtök kvenna, sem hófu
fjársöfnun um land allt til að hrinda í framkvæmd nýbyggingu kvensjúkdómadeildarinnar, sem nú er í byggingu.
Áformað var í upphafi, að byggingin tæki þrjú ár. Það hefur því miður ekki
tekist. Þess vegna er nú skorað á ríkisstjórn að gera þegar í stað ráðstafanir tii
að lokið verði við byggingu kvenlækningardeildar Landsspítalans á næsta ári.

Sþ.

74. Tillaga til þingsályktunar

[70. mál]

um athugun á hagkvæmni rafknúinna samgöngutækja.
Fim.: Pétur Sigurðsson, Sverrir Hermannsson, Sigurlaug Bjarnadóttir,
Oddur Ólafsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram athugun á kostnaði þess,
að tekin verði í notkun hér á landi rafknúin samgöngutæki.
Jafnframt skal gerður samanburður á hagkvæmni þeirra og annarra samgöngutækja, sem nú eru í notkun. Skal í þeim samanburði tekið tillit til hugsanlegra
orkukaupa frá innlendum aflgjafa.
Stefnt skal að því, að athugun þessari verði lokið sem fyrst og niðurstöður liggi
fyrir á næsta Alþingi.
Greinargerð.
Till. þessi var flutt á 92. löggjafarþinginu, en varð þá ekki útrædd. Hún er nú
endurflutt óbreytt. Eftirfarandi grg. fylgdi þá till.:
„Okkur íslendinga mun ekki greina á um nauðsyn þess, að orka okkar fallvatna
verði leyst úr læðingi svo fljótt sem fjárhagsleg geta þjóðarinnar leyfir.
Ekki mun heldur ágreiningur um, að hagkvæmustu virkjunina beri að velja
hverju sinni, svo að verð hverrar orkueiningar verði sem. lægst.
Um hið síðarnefnda fæst þó eigi samstaða, nema tryggt sé, að sem flestir landsmenn fái að njóta þeirra hagsbóta, sem slíkri virkjun fylgja og ná má t. d. með
samtengingu dreifikerfanna, enn fremur að rekstrargrundvöllur slíkrar virkjunar sé
fyrir hendi, m. a. með tryggðri sölu á nauðsynlegu magni framleiðslunnar.
í seinni tíð hefur því mjög verið haldið á lofti, að orku stórvirkjana beri landsmönnum sjálfum svo sem hægt er að nýta. Bent er á ýrnsar leiðir til frekari nýtingar
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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raforku hér á landi, svo sem til íbúðarhúsahitunar, gróðurhúsahitunar og margs
konar iðju og iðnaðar. Allt er þetta sjálfsagt, þótt flm. telji enga goðgá að selja
erlendum aðilum orku, ef slík sala bæði tryggir virkjunarframkvæmdir og rekstrargrundvöll orkuvers.
í framangreindum umræðum hefur litt eða ekkert verið rætt um rafknúin samgöngutæki og eru þau þó vel þekkt um nær allan heim, og hafa fjölmargir íslendingar kynnst þeim af eigin raun.
í því sambandi er vert að veita því athygli, að slík samgöngutæki virðast mikið
notuð i löndum, sem framleiða sína raforku í oliu- og kolakynntum orkuverum, m. a.
í löndum, sem verða að kaupa sína olíu að um langa vegu. Eftir því sem flm. er
kunnugt, munu Svíþjóð og Japan standa einna fremst í notkun slíkra tækja. Er það
eðlilegt, þegar þess er gætt, að þessar þjóðir eru meðal háþróuðustu iðnaðarþjóða
heims.
Upplýsingar um reynslu, nýtni og rekstrarkostnað slíkra samgöngutækja eru
þegai- fyrir hendi hjá þessum þjóðum o. fl. Fullvíst má telja, að sú herferð, sem
þegar er hafin gegn mengun lofts í stórborgum víðs vegar um heim frá umferð olíuog bensíndrifinna ökutækja, eigi eftir að valda byltingu í þróun samgöngumála þéttbýlissvæða á næstu árum. Þótt mengunarhætta vegna umferðar sé ekki yfirvofandi
í sama mæli á þéttbýlissvæðinu umhverfis Reykjavík og Hafnarfjörð, mun ekkert
tæknilegt vandamál því til fyrirstöðu, að á þessu svæði verði t. d. farartæki til farþegaflutninga knúin raforku frá loftlínu, ef hagkvæmt þykir. Verða þá, svo að
samanburður fáist, að liggja fyrir upplýsingar um stofn- og rekstrarkostnað strætisvagna og áætlunarbíla í þessum byggðarlögum.
Flm. hafa þó ekki einungis í huga, að slík samgöngutæki yrðu eingöngu á þéttbýlissvæðinu, heldur einnig til að tryggja samgöngur milli þéttbýlis og dreifbýlis
með margvislegum fjárhags- og menningarlegum hagsbótum, sem því geta fylgt.
Á okkar mælikvarða er nú varið óhemju fé til allra þátta samgöngumála, í lofti,
á láði og legi. Að flestra mati mun enn meira hlutfallslega þurfa til þessara mála á
næstu árum og áratugum.
Vegakerfi okkar verður alltaf dýrt og enn dýrara með varanlegu slitlagi, en
krafa um slíkt slitlag á fjölförnustu vegum okkar verður sífellt háværari. Verra er,
að slík vegalagning, eða önnur, er engin trygging fyrir stöðugum og nauðsynlegum
samgöngum til staða, sem þörf hafa á slíku, fyrst og fremst vegna snjóa og mikillar
ísingar langtímum saman. í þessu sambandi má strax slá föstu, að tvisporabrautir
ásamt vögnum kosti mikið fé, og dýrari munu einsporabrautir, sérstaklega ef sporinu
er íyft frá jörðu. Þeim fylgir þó sá kostur, að snjór og ís mundu e. t. v. ekki verða
meiri farartálmi á slíkri braut en raforkuhitun gæti eytt. Um reynslu slíkra brauta
mun hægt að fá upplýsingar frá Japan og víðar.
Hér hefur verið lauslega drepið á mjög dýrar framkvæmdir, svo að við islendíingar getum nýtt tækni rafknúinna samgöngutækja, sem fá orku sína bæði frá loftlínum og sporum.
En á móti getur einnig komið sparnaður við dýrar vegalagnir, sparnaður við
samgöngur á sjó og í lofti, við kaup á olíum, bensíni, hjólbörðum og farartækjum
erlendis frá, auk orkusölunnar frá orkuverum framtíðarinnar, sem byggjast munu á
auðlindum þjóðarinnar — auk fiskimiða, — fallvötnum okkar.“
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Sþ.

75. Tillaga til þingsályktunar

[71. mál]

um auknar ellilífeyrisgreiðslur til lifeyrissjóðsfélaga óverðtryggðra lífeyrissjóða.
Flm.: Guðmundur H. Garðarsson, Eyjólfur K. Jónsson, Pétur Sigurðsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna, hvort grundvöllur sé
fyrir þvi að breyta lífeyrisgreiðslukerfi óverðtryggðra lífeyrissjóða þannig, að eftirlaunagreiðslur þessara sjóða fullnægi eðlilegri framfærsluþörf sjóðfélaga.
Jafnframt verði kannað með hvaða hætti unnt verði að tryggja, að allir lífeyrisþegar sitji við sama borð gagnvart eftirlaunum með tilliti til ævitekna og
framfærslukostnaðar á hverjum tíma.
Við framkvæmd þessarar þingsályktunar skal haft samráð við heildarsamtök
vinnumarkaðarins og landssambönd lífeyrissjóða.
Greinargerð.
Eitt þýðingarmesta nútíma tryggingarform með tilliti til greiðslu eftirlauna
eru lífeyrissjóðir. Á siðustu áratugum hefur ýmist verið til þeirra stofnað í frjálsum
samningum aðila vinnumarkaðarins eða með löggjöf í samráði við þá aðila, sem
ujóta eiga lifeyrisréttinda.
Lífeyrissjóðakerfi landsmanna nær nú til svo til alls vinnandi fólks. Meginþorri lífeyrissjóðanna eru sameignarsjóðir. Þeir eru ýmist verðtryggðir eða óverðtryggðir.
Reikningsgrundvöllur allra lifeyrissjóðanna byggist á verðbólgulausu þjóðfélagi, þar sem ráð er fyrir gert að rauntekjur á mann vaxi um 2—3% árlega á því
30 ára timabiii, sem lífeyrisréttindin eru að myndast.
Hérlendis, sem víða annars staðar, hefur ríkt verðbólguástand á annan áratug,
sem fer langt fram úr reikningslegum áætlunum lífeyrissjóða. Hefur þessi þróun
haft mjög alvarlegar afleiðingar, sérstaklega fyrir lífeyrissjóðsfélaga óverðtryggðu
sjóðanna. Lifeyrisgreiðslur þessara sjóða eru krónutölubundnar, eins og þær eru
úrskurðaðar til viðkomandi sjóðfélaga, þegar eftirlaunagreiðslur hefjast að lokinni
starfsævi. Má sem dæmi nefna, að lífeyrisgreiðsla til lífeyrisþega í óverðtryggðum
sjóði, sem byrjaði að taka eftirlaun sín í ársbyrjun 1969, er í dag aðeins
hluti
þeirrar upphæðar, sem lífeyrissjóðsfélagi í verðtryggðum, sjóði i sambærilegri stöðu
og launaflokki nú tekur.
Augljóst er, að lífeyrisgreiðslur óverðtryggðu sjóðanna eru allsendis ófullnægjandi við ríkjandi aðstæður og fyrirsjáanlega verðlagsþróun í nánustu framtíð, auk
þess sem núverandi lífeyrissjóðakerfi felur i sér mikið misrétti.
Á þessu verður að verða gjörbreyting til hins betra. Brýn nauðsyn er að þessi
mál verði tekin til meðferðar og eigi látið dragast að finna leiðir, er tryggi hlut
lífeyrisþega óverðtryggðu sjóðanna.
Til þess að styrkja greiðslugetu óverðtryggðu lífeyrissjóðanna kæmi til greina
að verðtryggja útlán að hluta, en í þeim efnum verður að fara með aðgát, svo að
greiðslugetu lántakenda verði ekki ofboðið.
Til greina kæmi að heimila lífeyrissjóðunum að greiða viðbótarframlag á Hfeyri umfram ákvæði gildandi reglugerða.
Flutningsmönnum er ljóst, að eigi er hægt að greiða meira úr lífeyrissjóðum
en tekjur þeirra nema. Hins vegar er vitað, að í nánustu framtíð mun árlegt ráðstöfunarfé sjóðanna verða mun meira en tryggingarskuldbindingar og útgjöld nema,
eins og uppbyggingu sjóðanna er háttað.
Verulegur hluti þessa fjár brennur upp i verðbólgubálinu. Er því nauðsynlegt
að fram fari ítarleg könnun á því, hvað unnt er að gera lífeyrisþegum til styrktar
vegna nýrra og breyttra kringumstæðna.
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Ed.

76. Frumvarp til laga

[72. raál]

um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla íslands.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
2. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla íslands, breytist á þessa leið:
1. mgr. orðist svo: Stjórn háskólans er falin háskólaráði, rektor, háskólaritara
og kennslustjóra.
3. mgr.: Niður falli í lok málsgreinarinnar orðin: „og að málum, er varða vísindaog kennslustörf innan hennar.“
4. mgr. orðist svo: Háskólaritari og kennslustjóri bafa eftirlit með daglegri
starfsemi háskólans. Þeir hlutast til um framkvæmd á samþykktum háskólaráðs og
háskóladeilda og þeim ákvörðunum stjórnvalda, sem varða háskólann. Háskólaritari
hefur í umboði rektors og háskólaráðs heimild til að skuldbinda háskólann og háskólastofnanir fjárhagslega, hefur yfirumsjón með gerð fjárhagsáætlunar háskólans og
framkvæmd hennar samkvæmt fjárlögum og hefur umsjón með sjóðum hans. Kennslustjóri annast í umboði rektors og háskólaráðs málefni, er snerta kennslu og kennara,
húsnæði háskólans og búnað.
5. mgr.: Upphaf málsgreinarinnar orðist svo: Rektor, háskólaritari eða kennslustjóri leysa úr þeim málum, .........
2. gr.
3. gr., 6. mgr., breytist á þá lund, að á undan orðunum: „Ef varaforseti er
forfallaður“ komi ný setning, svohljóðandi: Varaforseti háskólaráðs gegnir og störfum rektors, ef hann forfallast vegna veikinda eða fær leyfi frá störfum.
3. gr.
4. gr., 1. mgr.: Næst síðasta setning málsgreinarinnar orðist svo: Háskólaritari
og kennslustjóri eiga einnig sæti á fundum ráðsins og hafa þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt.
4. gr.
Upphaf 7. gr., 1. mgr. orðist svo: Forseti islands skipar háskólaritara og kennslustjóra, að fengnum tillögum háskólaráðs.
5. gr.
8. gr. orðist svo: Heimilt er að kveða nánar á í reglugerð um starfssvið og starfshætti háskólaráðs, rektors, háskólaritara og kennslustjóra. Háskólaráð setur öðru
starfsliði skrifstofu erindisbréf.
6. gr.
Við 9. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Heimilt er að stofna til námsbrauta, sem veiti sérhæfða menntun, er leiði til
háskólaprófs, þegar svo stendur á, að náminu verður ekki komið fyrir innan háskóladeilda. Háskólaráð kveður á um stofnun slíkra námsbrauta með samþykki
menntamálaráðherra, að fengnum tillögum um námsskipan og stjórn. Nánari ákvæði
um námsbraut skulu sett í reglugerð háskólans.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt í samræmi við samþykktir, sem gerðar hafa verið í
háskólaráði, og er að meginefni tvíþætt: Annars vegar er um að ræða breyting á
stjórnsýslu Háskóla íslands með stofnun embættis kennslustjóra, auk þess sem sett
eru ákvæði um skipan rektorsstarfa í forföllum. Hins vegar er gert ráð fyrir, að
lögfest verði heimild til stofnunar námsbrauta innan háskólans fyrir sérmenntun,
sem ekki fellur með eðlilegum hætti undir verksvið einstakra háskóladeilda.
Um það efni, sem fyri- var talið, þ. e. breyting á stjórnsýslu háskólans, var
stjórnarfrumvarp flutt á Alþingi haustið 1972, á 92. löggjafarþingi, en varð eigi
útrætt að því sinni. Eru fimm fyrstu greinarnar í frumvarpi því, sem hér er lagt
fram, samhljóða efnisgreinum þess frumvarps. I athugasemdum við frumvarpið var
vitnað til greinargerðar frá háskólanum, þar sem sagði m. a.:
„Tillögur um breytingar á 2., 4., 7. og 8. gr. eru gerðar vegna mjög brýnna
þarfa á eflingu yfirstjórnar háskólans, sem verið hefur óbreytt um langt árabil, þrátt
fyrir margföldun á fjölda stúdenta, kennara, húsa- og tækjakosti.
Gert er ráð fyrir stofnun embættis kennslustjóra, er verði jafnsettur háskólaritara
að öllu leyti, enda er gert ráð fyrir nánu samstarfi þeirra. Ráð er gert fyrir nokkurri
verkaskiptingu milli þeirra, en reynslan mun móta hana enn frekar. Tilkoma kennslustjóra mun létta nokkrum störfum af háskólaritara, en þó mun meiru af daglegum
störfum rektors.
Breyting á 3. gr. er til komin vegna þess, að í háskólalög vantar ákvæði um
þáð, hver gegna skuli störfum rektors ef hann forfallast vegna veikinda eða fær
tímabundið leyfi frá störfum. Lögin gera ráð fyrir því, að falli rektor frá eða láti
af embætti gegni varaforseti háskólaráðs rektorsstörfum, uns nýr rektor hefur verið
kjörinn. Því verður að teljast eðlilegt að varaforseti háskólaráðs gegni einnig störfum rektors í veikindaforföllum eða leyfum.”
I athugasemdunum var siðan nánar rakin sú öra umfangsaukning, er orðið hefði
á starfsemi Háskóla íslands á undanförnum árum og gerði það að verkum, að nauðsyn
bæri til að styrkja stjórnsýslu stofnunarinnar. Hefur sist dregið úr þeirri nauðsyn
síðan umrætt frumvarp var lagt fram. Nemendafjöldi háskólans hefur tvöfaldast frá
árslokum 1968 og er á þessu háskólaári um 2600. Samtímis hefur orðið stórfelld
aukning á kennaraliði, jafnframt því að fjölbrevtni í starfsemi stofnunarinnar hefur
aukist með tilkomu nýrra kennslusviða.
Tillagan um lögfesting heimildar til stofnunar námsbrauta, sem er annað meginefni þessa frumvarps, er fram komin í tengslum við undirbúning reglugerðarákvæða
um námsbraut í hjúkrunarfræðum, en kennsla á því sviði hófst haustið 1973 með
bráðabirgðaskipan innan vébanda læknadeildár. Nefnd, sem skipuð var til að semja
drög að reglugerðarákvæðum um þetta nám, taldi æskilegt, að sett yrði i lög um
háskólann heimild til stofnunar sérnámsbrauta. Háskólaráð hefur fallist á þetta sjónarmið með samþykkt þeirrar tillögu, er felst i 6. gr. frumvarpsins. Eins og þar kemur
fram, er gert ráð fyrir, að heimildin verði notuð, þegar um er að ræða nám, sein
ekki verður með hentugum hætti komið fyrir innan háskóladeilda. Minna má á, að
sjálfstæð námsbraut i almennum þjóðfélagsfræðum var stófnuð með sérstakri lagasetningu árið 1970. Um þessar mundir eru ýmsar nýjar sérnámsleiðir til athugunar,
þótt endanleg afstaða háfi ekki verið tekin til stofnunar þeirra eða staðsetningar,
en ljóst virðist, að ástæða sé til að afla almennrar lagaheimildar af þvi tæi, sem hér
er gerð tillaga um. Leggja ber áherslu á, að þótt um verði að ræða sjálfstæðar námsbrautir, er ekkert því til fyrirstöðu að kveðið verði á um meiri eða minni tengsl þeirra
við háskóladeildir, eina eða fleiri eftir því serrt hagkvæmt kann að þykja í hverju
tilviki.
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Athagasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Breytingarnar á 2. gr. laga nr. 84/1970 Iiita að stofnun embættis kennslustjóra,
er verði jafnsettur háskólaritara. Mælt er fyrir um verksvið þeirra í meginatriðum
og jafnframt gert ráð fyrir nokkurri breytingu á hlutverki rektors i því skyni að
létta nokkuð af honum daglegum stjórnsýslustörfum. Er að því stefnt, að rektor
veitist með þeim hætti meira tóm til að vinna að mörkun heildarstefnu í starfsemi
háskólans, svo og almennu eftirlits- og samræmingarstarfi.
Um 2. gr.
Breytingin miðar að því að setja skýr ákvæði um meðferð rektorsembættisins,
ef rektor þarf að hverfa frá störfum um stundarsakir. Um þetta er ekki beint kveðið
á í gildandi lögum.
Um 3. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að kennslustjóri eigi sæti á fundum háskólaráðs með sama
hætti og háskólaritari.
Um 4. gr.
Greinin felur í sér, að sami háttur verði á skipun kennslustjóra og er um háskólaritara.
Um 5. gr.
Hér er kennslustjóra bætt i hóp þeirra stjórnsýsluaðila, sem heimilt er að setja
nánari ákvæði um í reglugerð.
Um 6. gr.
Samkvæmt greininni er það forsenda stofnunar námsbrautar, að því sérhæfða
námi, sem um er að tefla, verði ekki með eðlilegum hætti komið fyrir innan háskólade’lda. Áskilið er samþykki menntamálaráðherra, að fengnum tillögum um námstilhögun og stjórn námsbrautarinnar. Að sjálfsögðu er fjárveiting á fjárlögum og
skilyrði námsbrautarstofnunar.
Eðlilegt er að nánari ákvæði um skipan námsbrautar séu sett í reglugerð svo sem
er um háskóladeildir.
Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Sþ.

77. Tillaya til þingsályktunar

[73. mál]

um kaup á farþegaskipi, er sigli miíli fslands, Færeyja, Noregs, Sviþjóðar og Danmerkur.
Flm.: Jón Árm. Héðinsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa nú þegar kaup á sérsmiðuðu
farþegaskipi, er hafi reglubundnar ferðir milli Reyðarfjarðar (Búðareyrar), Þórshafnar I Færevjum, Noregs, Sviþjóðar og Danmerkur. Stefnt skal að þvi, að skipið
geti hafið ferðir milli landanna að vorlagi 1976.
Greinar gerð .

Þessi þáltill. var flutt á 94. löggjafarþingi og varð þá ekki útrædd. Henni
fylgdi þá svo hlióðandi greinargerð:
Þegar M/S GULLFOSS var seldur úr landi, hvarf siðasta sérsmiðaða farþegaskipið úr eigu islendinga. Almennt má segja, að eftirsjá sé að sliku skipi sem
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Gullfoss var. Hins vegar er það vart sæmandi eyþjóð, er vill telja sig sjálfstæða
og þess umkomna að hafa eðlileg samskipti við nágrannaþjóðir sinar, að eiga ekki
gott farþegaskip, er tryggi reglubundnar samgöngur á milli þessara landa. Einnig
má benda á það mikla öryggi, sem fólgið er i því að hafa slíkan farkost, ef safna
þarf saman fólki i skyndingu eða tryggja flutníng þess miHi svæða með skjótum
og öruggum hætti. Flutningsmaður telur ekki sæmandi einmitt nú, á afmæli 1100
ára bvggðar á Islandi, að þá skuli ekkert farþegaskip vera til i eigu okkar. Þótt
það sé staðreynd, að vfirgnæfandi fjöldi velur að ferðast með flugvélum, má ekki
gefast upp við að reka hér gott farþegaskip, sem tryggi samgöngur á sjó milli
frændþióðanna og bindi með þvi evríkin tvö öruggum böndum. Þess vegna er
þessi tillaga flutt.
Á undanförnum Norðurlandaráðsþingum voru samgöngumálin mjög á dagskrá,
og kom fram í máli manna, að þau snertu mest löndin þrjú: Danmörk, Svíþjóð
og Noreg. En ber ekki að hafa eyríkin með og ráða fram úr þeim vanda, sem lega
þeirra skapar í samgöngum? Það er skoðun flutningsmanns, að vel megi skipuleggja fastar siglingar milli áðurnefndra þjóða með góðum árangri, sé þess gætt
að taka á þessu máli með nýju viðhorfi og skipuleggia það samkvæmt því.
Hugmynd flutningsmanns er sú, að sérfróðum og duglegum mönnum verði falið
að rannsaka hentugan skipakost til þessara ferða. Staðsetning heimahafnar skipsins
verði Reyðarfjörður og þar verði sköpuð fullkomin aðstaða fyrir skipið og farþega,
ásamt útlendingaeftirliti og tollskoðun. Skipið hefji siglingar þaðan og sigli siðan
til Þórshafnar, Bergen eða Kristiansands, eftir því hvað fróðir menn telia heppilegra, og siðan til Gautaborgar og loks til Kaupmannahafnar, er verði endahöfn.
Vegalengdir milli
Reyðarfjörður
Þórshöfn
Þórshöfn
Bergen
Kristiansand
Gautaborg
Kristiansand
Þórshöfn

staða eru sem hér segir:
— Þórshöfn
— Bergen
— Kristiansand
— Gautaborg
— Gautaborg
— Kaupmannahöfn
— Kaupmannahðfn
— Kaupmannahöfn

280 sjómflur um 18 t. sigling
— 25 —
390
_
— 33 —
520
—
— 21 —
335
_
— 8-9 —
135
—
— 9 —
145
—
— 15 —
240
_
— 47 —
760
—

Þetta yfirlit sýnir, að með ganggóðu skipi, sem siglir með jafnaðarferð 16 milna
hraða á klukkustund, má ljúka ferð á 5 dögum, og vænta má 2 daga tfma f lestun og
losun. Skipið mun þvf sigla fjórum sinnum frá Islandi til hinna landanna á mánuði,
og ætti öllum að vera það ljóst. hversu mikil samgöngubót slikar siglingar yrðu.
Ætla má. að skin sem þetta hurfi að geta tekið 350—400 farþega og um 90 fólksbila.
Með þessu fvrirkomulagi telur flutningsmaður, að gerbreyta megi komu farbega til
landsins og jafna álagið. sem hér rikir á Reykjavfk á aðalfarþegatima ársins. Með því
að velia Revðarfiörð sem miðstöð hér á landi, telur flutningsmaður, að farþegar muni
dreifast vel til suðurs og norðurs vegna hringvegarins. örugglega má telja, að veruleg aukning verði á þvf, að farþegar taki með sér einkabfl sinn til landsins, og þá
er það frjálst val, hvaða leið þeir aka til Reykiavíkur, ef þeir á annað borð leggja
það á sig. Vissulega mun Austurland og héruðin fyrir norðan og sunnan fá góðan
skerf frá þessari brevttu skipan farþegastraums til landsins og er það vel. Útlendingar rnunu með þessu fyrirkomulagi eiga þess kost að sjá meira af landi okkar og
kvnnast viðhorfi fleira fólks.
Ekki er mögulegt að fara hér út i gerð þessa skips. en flutningsmaður mun i
framsögu ræða nánar um ýmis atriði og nýjungar, seín þurfa að koma f þetta skip.
Sem hugmynd t. d. um þiónustu vill flutningsmaður nefna, að skipulag þarf að vera
með öðru móti en hingað til hefur tiðkast, t. d. á Gullfossi, vegna nauðsynjar á sem
minnstum rekstrarkostnaði. En allt þetta munu sérfræðingar fjalla um, er til verða
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kvaddir að velja viðeigandi gerð og stærð skipsins. Grundvallaratriðið er, að hafist
verði handa sem fyrst til að leysa þetta verkefni, svo að skipið geti hafið siglingar
vorið 1976.
Sem hugmynd um fjármögnun við kaup á þessu skipi, vill flutningsmaður benda
á, að eðlilegt má telja að gera almennt hlutafjárútboð á öllum Norðurlöndunum. Þess
verður að vænta, að viða sé áhugi á eflingu betri samgangna milli landanna og að
menn sýni þennan áhuga i verki með því að kaupa hlut í fyrirtækinu. Þessu samfara
þarf að velja og meta, hvaða rekstrarform henti best á þessu skipi, en það er skoðun
flutningsmanns, að eðlilegt sé, að rikisvaldið sé stærsti aðilinn og tryggi jafnframt,
að lánastofnanir muni fá greitt fé til smiðanna á umsömdum tima. Þess verður
einnig að vænta, að lánastofnanir á Norðurlöndunum séu þess fúsar að fjármagna
kaupin með hagkvæmum lánum, sé rikistrygging á greiðslu fyrir hendi. Einnig er
sjálfsagt, að útboð um smiðina fari fram milli skipasmiðastöðva á öllum Norðurlöndunum og norræn samvinna fái með þessu sérstakt tækifæri til þess að leysa
knýiandi verkefni í samgöngum landanna.
Ekki mun flutningsmaður leggja hér til ákveðið, hvaða aðili skuli annast rekstur
þessa skins hér á landi. Hann telur þó æskilegast, að sérstakt hlutafélag, með mestu
framlaei úr rikissióði, eigi að stofna og það taki að sér reksturinn. Verði hins vegar
annað talið henDÍIegra og jafnárangursríkt, er nauðsynlegt, að ekki komi til togstreitu nm rekstrarformið.
UppRsingar um farþegafiölda með M/S Gullfossi sýna, að hlutfallslega fáir
koma með skini til landsins. Hins vegar mun þetta breytta ferðafyrirkomulag skapa
nvtt viðhorf í ferðum til landsins. Eins og sést af leiðartöflunni hér að framan,
tekur ferðin aðeins um 18 tima milli fslands og Færevia. Þetta er hrein bylting í samgöngum milli landanna. Sama má segia um ferðina til Kristiansands. Hún tekur alls
nm 50 tfma. Síðan er þægilegt að fara hvert sem menn vilja um Suður-Noreg.
Milli Kristiansands og Gantaborgar er aðeins 9 tíma sigling og svo áfram til Kaupmannahafnar 10 tímar. Á þessu má sjá, að svona skip gerbreytir möguleikum til þess
að fara á milli lándanna og taka með sér þarfasta þjóninn, þ. e. a. s. bílinn. Þetta
skip num. víssnlega verða vinsælt. fjölskvldnskip, er timar liða, og einnig orlofsskip
fvrir starfshópa fyrirtækja, er þá geta leigt áætlunarbfla milli komutfma skipsins
á viðkomandi höfnum.
Það er mál kunnugra manna að vel skinulögð fiárfesting i farþega- og skemmtiferðarekstri sé fliót að gefa af sér arð. Sú er skoðun flutningsmanns, ef myndarlega verður staðið að knupum á þessu skini, sem er þjóðarnanðsvn og ætti að
vera stolt okkar að gera.

Sþ,

78. Fyrirspurnir.

T74. múll

I. Til heilbrigðis- og trvggingamálaráðherra um lifevrissjóð fyrir alla Jandsmenn.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Hvað líður undirbúningi löggjafar um lifeyrissjóð fyrir alla landsmeftn?
II, Til viðskiptaráðherra um þjóðhátiðarmynt.
Frá SigurJaugu Bjarnadóttur.
1) Er sölu þióðhátiðarmyntar lokið?

2) Hve mikill ágóði hefur orðið af sölunni?
3) Verðnr ráðstöfun þess fjár lögð fyrir Alþingi til ákvörðunar?
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Nd.

79. Frumvarp til laga

T75. mál]

um breyting á lögum nr. 68 frá 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt.
Flm.: Guðlaugur Gíslason, Pétur Sigurðsson.
1. gr.
Aftan við 10. gr. laganna bætist nýr stafliður, svo hljóðandi:
I. Tekjur sjómanna af bolfiskveiðum á bátaflotanum.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta til
rikissjóðs fyrir skattárið 1974.
Greinargerð.
Frá fyrstu tíð hefur verið talið eðlilegt og sjálfsagt að sjómenn bæru meira
úr býtum fyrir vinnu sína en almennt gerist hjá þeim sem i landi vinna, enda i
flestum tilfellum um áhættusamari vinnu að ræða og lengri og óreglulegri vinnutíma.
Nú er svo komið, að með hverju árinu sem líður reynist erfiðara að fá menn
til starfa á þeim hluta bátaflotans, sem bolfiskveiðar stundar. Byggist þetta fyrst
og fremst á því, að tekjumöguleikar þar eru orðnir mun minni en á hinum nýrri
og stærri skipum, og í mörgum tilfellum einnig mun minni en við ýmis hægari
og áhættuminni störf í landi. Hefur þetta leitt til samdráttar í útgerð hinna smærri
báta, enda hefur heildarþorskfiskafli bátaflotans farið minnkandi ár frá ári nú
að undanförnu eins og skýrslur Fiskifélags fslands bera með sér.
Þegar þess er gætt, að enn þá er það svo, að afli hinna smærri báta, sem
stunda bolfiskveiðar, er í allmörgum sjávarplássum undirstaðan undir atvinnulífi
bvggðarlagsins, er ekki nema eðlilegt að Alþingi grípi til þeirra ráða, sem fyrir
hendi kunna að vera til úrbóta í þessum efnum, og telja flm., að samþykkt frv.
þess, sem hér er flutt, miði í þá átt.
Á það skal að lokum bent, að í skýrslum Fiskifélags íslands er að finna hefðbundna reglu hvað um sé að ræða, þegar talað er um bolfisk- eða þorskfiskveiðar
bátaflotans, og gæti það að sjálfsögðu orðið leiðbeinandi um, hvaða tekjur um er
að ræða, sem undanþegnar yrðu tekjuskatti, ef frv. vrði samþykkt.

Nd.

80. Tillaga til þingsályktunar

T76. mál]

um nýtingu innlendra orkugjafa i stað olíu.
Flm.: Magnús Kjartansson, Lúðvik Jósepsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fullgera endanlega áaétlun
um nýtingu innlendra orkugjafa í stað innfluttrar oliu og nái áætlunin jafnt til
framkvæmda sem fjármögnunar. Verði áætlunin við það miðuð að lokið verði
við jarðvarmaveitur, þar sém þær eru hagkvæmar, á árinu 1977, og að fyrir lok
þessa áratugs eigi landsmenn kost á nægri raforku til húshitunar og annarra þarfa.
f áæthminni verði ákveðnar virkjanir, samtenging allra orkuveitusvæða landsins
og breyting á dreifikerfum til að ná þessu marki, enn fremur árleg fjármögnun
með innlendum sparnaði og erlendum lántökum.
Alþt. 1974. A. (98. löggjafarþing).

54

426

Þingskjal 80—81

Greinargerð.
Á síðasta reglulegu þingi flutti þáverandi ríkisstjórn ályktunartillögu um hliðstæð markmið og hér er fjallað um. Tillagan studdist við skýrslu sem Alþingi var
flutt um nýtingu innlendra orkugjafa í stað olíu, en itarleg könnun á því efni
hafði verið framkvæmd af Verkfræðiskrifstofu Sigurðar Thoroddsens og Seðlabankanum að ósk iðnaðarráðuneytisins. Skýrslur þessar báru ljóslega með sér að
þessi markmið væru bæði þjóðhagslega hagkvæm og raunsæ. Ályktunartillaga
ríkisstjórnarinnar varð ekki útrædd, en fulltrúar allra flokka lýstu stuðningi við
þau markmið sem þar var gerð tillaga um.
Fyrir tæpum, áratug var því haldið fram af þáverandi stjórnarvöldum að nýting innlendra orkulinda væri að verða þjóðhagslega óhagkvæm, aðrir ódýrari og
hagkvæmari orkugjafar mundu taka við. I samræmi við það var meira en helmingi allrar raforkuframleiðslu landsmanna ráðstafað til erlends fyrirtækis fyrir
afar lágt verð sem haldast skyldi óbreytt til ársins 1997. Reynslan hefur nú staðfest hversu fráleitar þær kenningar voru og sú orkusala sem þá var ákveðin. Þetta
hefur aldrei orðið augljósara en eftir að olíukreppan hófst, olia og aðrir hliðstæðir
orkugjafar margfölduðust i verði og reynslan leiddi í ljös að raforkuframleiðsla
í kjarnorkuverum var margfalt áhættusamari og dýrari en menn höfðu ímyndað
sér.
Um það verður ekki lengur deilt að orkulindir íslendinga verða æ dýrmætari
og geta á ókomnum áratugum tryggt landsmönnum vaxandi öryggi, velmegun og
sjálfræði. Nærtækasta og brýnasta verkefnið er að tryggja landsmönnum öllum
næga orku til daglegra þarfa sinna, þ. á in. til húshitunar. Slík nýting jafngildir
verulegri gjaldeyrisöflun þar sem hún dregur stórlega úr innflutningi á æ dýrara
eldsneyti. Hún styrkir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar, gerir hana óháðari pólitiskum átökum sem hlotist geta af sívaxandi orkukreppu. Hún eykur jafnrétti
landsmanna og jafnvægi i byggð um leið og aflétt hefur verið því ástandi að verulegur hluti landsins búi við orkuskort. Því telja flutningsmenn að þetta verkefni
verði að hafa algeran forgang á sviði orkumála næstu árin; ráðstöfun orku til
annarra þarfa komi ekki til greina ef hún rekst á þau markmið að flýta svo sem
vinnuafl, fjármagn og aðrar aðstæður leyfa nýtingu innlendra orkugjafa i stað
innflutts eldneytis og tryggja jafna aðstöðu almennings i öllum landshlutum.

Sþ.

81. Tillaga til þingsályktunar

[77. mál]

um athugun á fiskræktarmálum eldisstöðvarinnar að Laxalóni.
Flm.: Jón Árm. Héðinsson, Sverrir Hermannsson, Karvel Pálmason,
Geir Gunnarsson, Gunnlaugur Finnsson.
Alþingi ályktar að kjósa nefnd 5 manna, er rannsaki orsakir deilna þeirra, sem
risið hafa vegna starfsemi fiskeldisstöðvarinnar að Laxalóni. Skulu sérstaklega
rannsakaðar ástæður þær, sem til þess liggja, að yfirvöld hafa neitað um nauðsynleg leyfi til frjálsrar sölu og meðferðar á afurðum stöðvarinnar.
Nefndin skal hafa lokið störfum, áður en reglulegt Alþingi kemur saman á
hausti komanda.
Kostnaður vegna starfa nefndarinnar greiðist úr rikissjóði.
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Greinargerð.
Þessi tillaga var flutt á 94. Iðggjafarþingi og varð þá ekki útrædd. Gunnlaugur
Finnsson kemur nú sem meðflutningsmaður i stað Björns Pálssonar, er situr ekki
lengur á þingi.
Það hefur varla farið fram hiá mönnum. að málaferli og alvarlegar deilur
hafa risið í sambandi við ræktun, eldi og rekstur laxeldisstöðvarinnar í Laxalóni,
einkum að því er varðar regnbogasilungsstofninn, sem stöðin á og hefur ræktað
siðustu tvo áratugi. Þessar deilur hafa verið á milli eiganda stöðvarinnar, Skúla
Pálssonar fiskræktarbónda í Laxalóni, og veiðimálastjóra, Þórs Guðjónssonar, og
siðar fisksjúkdómanefndar. Verða slikar deilur að teljast mjög óheppilegar og
skaðlegar fyrir þróun fiskræktarmálanna í landinu.
Ekkert skal um það fullyrt, hve miklum skaða þessar deilur hafa þegar valdið
óbeint, að þvi er varðar vöxt, viðgang og þróun fiskeldismálanna i landinu og
væntanlega arðbærrar atvinnugreinar, fiskræktarbúskapar, en varla fer á milli mála.
að tjónið er mikið.
Hinu verður ekki á móti mælt, að vegna þess að ekki hafa fengist heilbrigðisvottorð, sem eru nauðsynleg forsenda fvrir iitflutningsleyfi og útflutningi á regnbogasilungsafurðum frá laxeldisstöðinni i Laxalóni, hefur á undanförnum árum
orðið að grafa í jörð milljóna virði af regnbögasilungshrögnum og eyðileggja frystan regnbogasilung til manneldis, sem nógir kaupendur voru að.
Hér er ekki aðeins um tilfinnanlegt fiárhagstjón að ræða fyrir laxeldisstöðina í Laxalóni, heldur einnig allmikið gjaldeyristap fyrir þjóðfélagið, og verður
ekki við slíkt unað til lengdar, þar sem auðvelt ætti að vera úr að bæta.
Gera má ráð fyrir þvi, að hefði þróun i eldi og ræktun regnbogasilungs á íslandi verið með eðlilegum hætti og árekstralaus og nyti stuðnings fiskræktarvfirvaldanna i landinu. væri risinn hér upp myndarlegur vísir að þýðingarmikilli atvinnugrein, sem fiskeldið er og mikil áhersla er lögð á að styðja af alefli hjá nágrannaþjóðum okkar. í kjölfar þessa hefði svo að sjálfsöffðu risið upp víðtæk ræktun og eldi á islensku bleikjunni og unnið að markaði fyrir hana erlendis.
Verðu.r að harina, hvernig málum þessum er nú komið hér á landi, þegar
hafðir eru í huga hinir kostamiklu laxfiskastofnar í íslenskum ám og vötnum og
hið óþrjótandi mikla og tæra vatnasvæði landsins og jarðhiti, sem væri áreiðanlega
búið að nýta til afkastamikils atvinnurekstrar i fiskeldismálum hjá öðrum menningarþjóðum, ef þær hefðu yfir að ráða slíkum ónotuðum verðmætum Og auðlindum.
Hitt er aftur á móti vitað, að margar þjóðir, sem langt eru komnar í fiskræktarog fiskeldismálum, t. d. danir, sem flytja árlega út reanbogasilungsafurðir fyrir
sem svarar uin 2500 milljónum íslenskra króna, beriast við lélegan vatnskost og
jafnvel sjúkdóma i fiskstofnunum. Samt sem áður og þrátt fyrir slíka erfiðleika
fer þessi atvinnugrein vaxandi.
Sú staðreynd virðist fyrir hendi, að regnbogasilungsstofninn í laxeldisstöðinni
í Laxalóni sé hraustur, heilbrigður og ósýktur, sennilega eini stofninn í Evrópu
af þessari verðmiklu fisktegund, sem svo vel er ástatt fyrir. Þess vegna er brýn
nauðsvn, að mál þetta verði athugað, og því er þessi þingsályktunartillaga fram
borin.
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Ed.

82. Nefndarálit

[22. máll

um frv. til laga um veitingu rfkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd efri deildar Alþingis hefur athugað frumvarp til laga um veitingu rikisborgararéttar á þingskjali 25 og mælir með samþykkt þess. — Jón G.
Sólnes var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 27. nóv. 1974.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Geir Gunnarsson.

Sþ.

Axel Jónsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
fundaskr.
Halldór Ásgrímsson.
Oddur ólafsson.

83. Tillaga til þingsályktunar

[78. mál]

um, að Sildarverksmiðjur rikisins reisi verksmiðju í Grindavik.
Flm.: Jón Árm. HéSinsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórniria að fela stjórn S. R. að hefja nú þegar
undirbúning að því að reisa verksmiðju í Grindavík, er brætt geti allt að 1500 tonn
af loðnu á sólarhring og verði tilbúin til vinnslu i ársbyrjun 1976.
Greinargerð.
Hér við land hófust loðnuveiðar fvrst að nokkru ráði árið 1965, og öfluðust þá
um 50 þús. tonn. Árið eftir verður mikil aukning, og veiðast þá um 125 þús. tonn.
En næstu tvö árin er aflinn heldur minni eða rétt innan við 100 þús. tonn. Siðan
verður mikil breyting og aflast frá 170—190 þús. tonn á árunum 1969—71. Fleiri
skip taka þátt i veiðunum en áður og aukin þekkina og auknar rannsóknir á göngum
loðnunnar stuðla að þessari þróun. Gevsileg aukning varð svo í aflanum árið 1972,
en þá veiddust 277 þús. tonn, á vertiðinni 1973 veiddust 440 þús. tonn og nær 500
þús. tonn á síðustu vertíð. Þá tóku um 130 skip þátt í veiðunum, og þótti mörgum
það mikil þátttaka. Enn er fvrirsjáanlegt, að fiöldi skipa muni taka þátt í veiðunum.
Þessi aukning skipa á loðnnveiðum mun kalla á betra skipulag og aukna móttöku
við löndun en áður hefur verið. Á vertíðinni 1973 var stofnað til Loðnuflutningasjóðs, sem þegar sannaði gildi sitt, og mun ákveðið, að hann starfi áfrarn. Hins
vegar er það ljóst, að þessi auknirig á véiðiflota er svo mikil, að mæta verður afkastagetu flótans með því að reisa nýjar verksmiðjur sem allra fyrst. Vitað ér
einnig, að margir hafa hug á því að kaupa enn ný og stór veiðiskip, og er afkastageta þeirra svo mikil. að þau mundu ein sér gera meira en afla fyrir verksmiðju
með 2500 tonna sólarhringsvinnslu. Það er þvi augljóst mál, að brýna nauðsyn ber
til að hefja nú þegar undirbúning að nýrri stórri verksmiðju á vegum Síldarverksmiðia ríkisins. S. R. eiga frá fvrri tíma mikið af tækjum, sem ekki eru nýtt, og
hlýtur að teljast timabært að taka þessi tæki i notkun, þegar verkefni eru fvrir hendi,
og það sem fyrst.
Með hliðsjón af þessu og svo augljósri þörf til að bjarga auknum afla er þessu
máli hreyft hér á þingi. Þessu til viðbótar kemur svo, að nii innan tíðar verður
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fiskihöfnin í Grindavík gjörbreytt og getnr tekið við öllum stærðum skipa. Heildarfjármagn í þessar framkvæmdir verður 600—700 milljónir, og er augljóst, að höfnin
mun þurfa á öllum möguleikum til tekjuöflunar að halda.
Þótt Loðnuflutningasjóður starfi með ágætum, má ekki gleyma því, að það
kostar marga tugi milljóna í olíueyðslu að sigla með loðnu norður fyrir land, og
hækkandi verð á olíunni veldur mönnum áhyggjuin. Þótt ný verksmiðja verði reist
í Grindavík, mun hún samt sem áður ekki gera meira en að mæta hluta af þeirri
aukningu, sem vænta má. Það er skoðun flutningsmanns, að ekki verði langt í það,
að S. R. verði einnig að reisa aðra verksmiðju og staðsetja hana í Þorlákshöfn,
þegar höfnin þar er fullgerð.
Rekstur ríkisverksmiðjanna hefur gengið erfiðlega undanfarin ár vegna hráefnisskorts og mundi verksmiðja í Grindavík bæta hér verulega úr. Því er þessi
þingsályktunartillaga flutt.

Sþ.

84. Breytingartillaga

[44. mál]

við till. til þál. um afnám vínveitinga á vegum ríkisins.
Frá Renedikt Gröndal.
Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gangast fyrir stóraukinni sókn gegn
áfengisvandamálinu og hagnýta þar mátt nútíma fjölmiðla í ríkum mæli, svo og
að allir opinberir aðilar gefi í þessum efnum gott fordæmi.

Nd.

85. Frumvarp til laga

[79. mál]

um breyting á lögum nr. 102 frá 27. des. 1973, um veiðar með botnvörpu, flotvörpu
og dragnót í fiskveiðilandhelginni.
Flm.: Guðlaugur Gíslason, Garðar Sigurðsson, Þórarinn Sigurjónsson.
1. gr.
Við 2. gr. laganna D. Suðurland bætist nýr töluliður, sem verði D. 8, svo
hljóðandi:
Skipum, 105 brúttórúmlestir og minni, er heimiR að veiða með botnvörpu og
flotvörpu á tímabilinu 15. febr. til 16. apríl upp að suðurströnd meginlandsins á
svæði, sem takmarkast að austan af línu, sem dregin er þannig að austurkant
Ystakletts og Faxaskersvita beri saman, og að vestan af linu réttvisandi suðvestur
frá Þjórsárósi (63°45,6' n.br. 20°49,0' v.lg.).
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Ákvæði 1. gr. þessa frv. er tekið orðrétt úr lögum nr. 21 frá 1969, um breyt.
á 1. nr. 62 frá 1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, að öðru
leyti en því að austurmörk veiðisvæðis þess, sem um ræðir, eru nú miðuð við
austurkant Ystakletts og Faxaskersvita i stað Urðarvita og Faxaskersvita, en Urðar-
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vitinn fór undir hraun í eldgosinu 1973 og verður því ekki lengur við hann miðað.
Hér er um litla breytingu að ræða og mörkin nú dregin að vesturmörkum svæðisins Suðurland D. ö í gildandi lögum.
Þegar lögin um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni voru samþykkt á Aiþingi 19. des. 1973, féllu ákvæðin um veiðiheimild á
þessu svæði út, en útgerðarmenn og sjómenn í Vestmannaeyjum, sem togveiðar
stunda, telja það mjög til óhagræðis fyrir sig og hafa farið fram á við þingmenn
kjördæmisins að þetta verði leiðrétt.
Á það skal bent að aðeins er farið fram á að svæði þetta verði opið til veiða
á tímabilinu frá 15. febr. til 16. april, eða i tvo mánuði, og að hér er um algera
hliðstæðu að ræða við svæðið Suðurland D. 6 í gildandi lögum, nema það svæði
er opið til veiða frá 1. jan. til 15. sept. eða í 8^/2 mánuð.

Sþ.

86. Tillaga til þingsályktunar

[80. mál]

uxn stofnlánasjóð vegna stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla.
Flm.: Helgi F. Seljan, Karvel Pálmason, Páll Pétursson.
Alþingi áiyktai' að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að komið verði
á íót stofnlánasjóði, sem hefði það hlutverk að veita stofnlán til kaupa á vörubifreiðum, langferðabifreiðum og stórvirkum vinnuvélum.
Greinarger ð.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi, en náði þá ekki fram að ganga og er
því endurflutt.
Vörubifreiðar hvers konar verða sífellt stærri og dýrari og útbúnaður allur
fullkomnari og um leið kostnaðarsamari.
Vöruflutningar á landi með stórum bifreiðum fara sívaxandi, m. a. vegna
bættra vegasamgangna landshluta á mjlli. Þó að deila megi um, hversu vel slikir
flutningar henta þjóðvegakerfi okkar, verður þessi þróun varla stöðvuð.
Nauðsyn góðrar þjónustu í íarþegaflutningi með bifreiðum er ótvíræð og brýn
þörf á því, að skipulag þessa þáttar samgangna verði eflt og bætt stórlega. En
langferðabifreiðar eru dýr tæki, og þar sem samgöngur eru erfiðastar, vegii- víða
slæmir, en þörfin um leið allra mest á þessum samgöngutækjum, þar er ástandið
oftlega lakast, einmitt vegna þess að viðskiptin eru hvergi nærri nægileg til að
bera uppi eðlilega endurnýjun.
Sums staðar liggur við stöðvun af þessum ástæðum, — stöðvun þessarar annars nauðsynlegu þjónustu. Stórvirkar vinnuvélar hvers konar eru æ meira notaðar,
kranar, gröfur, ýtur o. s. frv., og einnig þessi tæki verða fullkomnari og urn leið
dýrari.
Staðreynd er, að allir þeir, sem hefja vilja atvinnu á einhverju því sviði, sem
hér er nefnt, og þurfa til þess að eignast atvinnutækið, eiga mjög erfitt með það,
séu þeir ekki því fjáðari fyrir eða hafi óvenjugott lánstraust í banka. Því hlýtur
að vera á því nauðsyn, að þessir aðilar eigi kost á eðlilegri fyrirgreiðslu í stofnlánum, en hún er ekki fyrir hendi í dag.
Byggðasjóður hefur fengið fjölda slíkra umsókna, sinnt sumum, öðrum ekki,
allt eftir eðli umsókna. M. a. mun Byggðasjóður nú lána 30% til stórvirkra vinnuvéla, að uppfylltum ýmsum skilyrðum. Það hlýtur þó að teljast óeðlilegt, að Byggðasjóður eigi að koma hér inn í lánakerfið, nema þá sem alger viðbótaraðili, þar
sem erfiðast er uppdráttar atvinnurekstri af þessu tagi, Verkefni hans eru ærin
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i'yrir. Eðlileg fyrirgreiðsla í stofnlánum til þessara aðila hlýtur að teljast sjálfsögð,
en spurning hins vegar um það, hver hún eigi að vera, þ. e. hversu há prósenta af
heildarkaupverði atvinnutækis.
Um fjármögnun sjóðsins hlýtur að miklu að verða að fara svipaðar leiðir og
gilda gagnvart öðrum stofnlánasjóðum.
Aðeins skal bent á tvær eðlilegar leiðir: Annars vegar, að Framkvæmdasjóður
leggi til lánsfé, og í öðru lagi komi til gjald frá eigendum þessara atvinnutækja,
sem þeir skiluðu til sjóðsins eftir vissurn reglum.
Fleiri leiða mætti efalaust leita, en skal ekki frekar gerð grein fyrir hér.
En þörf allra þeirra aðila, sem hér eiga hlut að máli, á einhverri verulegri
fyrirgreiðslu i stofnlánum er slík, að ekkert er eðlilegra en þeir njóti einhvers
þess réttar, sem hér er farið fram á. Því er tillaga þessi flutt.

Ed.

87. Nefndarálit

[52. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 13 13. apríl 1973, um Happdrætti Háskóla Islands.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og kallaði á sinn fund stjórnarformann
Happdrættis Háskóla íslands, Guðlaug Þorvaldsson, rektor, sem skýrði frumvarpið
og tilgang þess.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Axel Jónsson og Jón G. Sólnes.
Alþingi, 29. nóv. 1974.
Halldór Ásgrímsson,
Ragnar Arnalds.
Jón Helgason.
form., frsm.
Albert Guðmundsson.
Jón Árm. Héðinsson.

Sþ.

88. Skýrsla

utanrikisráðherra um samkomulag milli tslands og Bandaríkjanna um varnarmál
undirritað í Reykjavík hinn 22. október 1974.
1. Orðsending sendiherra Bandaríkjanna til utanríkisráðherra.

Reykjavík, 22. október 1974.
Herra ráðherra.
Ég leyfi mér að vísa til viðræðna, sem nýlega áttu sér stað milli fulltrúa rikisstjórna Bandaríkjanna og íslands samkvæmt ákvæðum 7. gr. varnarsamnings þess,
sem í gildi er milli landanna og undirritaður var í Reykjavik hinn 5. maí 1951.
Rikisstjórnir okkar eru sammála um, að núverandi ástand heimsmála, svo og
öryggismála íslands og þeirra ríkja, sem aðild eiga að Atlantshafsbandalaginu, sé
þannig háttað, að enn sé þörf fyrir þá aðstöðu, sem varnarliðið á Islandi hefur
notið samkvæmt ákvæðum samningsins, á þann hátt, sem báðir aðilar geta sætt
sig við.
Samkvæmt framansögðu hafa ríkisstjórnir okkar gert með sér samkomulag, er
felur í sér áframhaldandi framkvæmd varnarsamningsins, og hafa þar með lokið
endurskoðun samningsins samkvæmt ákvæðum 7. gr. hans.
Ég leyfi mér að leggja til, að þessi orðsending og staðfesting yðar skuli fela í
sér samkomulag milli ríkisstjórna okkar, svo sem að framan segir.
Frederick Irving.
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Svar utanríkisráðherra.

Herra sendiherra.
Reykjavík, 22. október 1974.
Ég leyfi mér að staðfesta móttöku orðsendingar yðar frá í dag, þar sem vísað
er til viðræðna, er nýlega áttu sér stað milli fulltrúa ríkisstjórna íslands og Bandaríkjanna samkvæmt ákvæðum 7. gr. varnarsamnings þess, sem í gildi er milli landanna og undirritaður var í Reykjavík hinn 5. maí 1951.
Ríkisstjórnir okkar eru sammála um, að núverandi ástand heimsmála, svo og
öryggismála íslands og þeirra ríkja, sem aðild eiga að Atlantshafsbandalaginu, sé
þannig háttað, að enn sé þörf fyrir þá aðstöðu, sem varnarliðið á Islandi hefur
notið samkvæmt ákvæðum samningsins, á þann hátt, sem báðir aðilar geta sætt
sig við.
Samkvæmt framansögðu hafa ríkisstjórnir okkar gert með sér samkomulag, er
felur í sér áframhaldandi framkvæmd varnarsamningsins, og hafa þar með lokið
endurskoðun samnings samkvæmt 7. gr. hans.
Ég leyfi mér að staðfesta, að orðsending yðar og þetta svar við henni skuli fela
í sér samkomulag milli beggja ríkisstjórna okkar, svo sem að framan segir.
Einar Ágústsson.

3.

Texti samkomulags.

SAMKOMULAG
Ríkisstjórnir Bandaríkjanna og Islands hafa gert með sér eftirfarandi samkomulag varðandi áframhaldandi nýtingu á aðstöðu varnarliðsins á íslandi samkvæmt
ákvæðum varnarsamningsins frá 5. maí 1951:
1. Bandaríkin munu leitast við að fækka liðsmönnum varnarliðsins á þann hátt,
sem ríkisstjórnirnar báðar hafa komið sér saman um.
2. Ríkisstjórnirnar eru sammála um að innan hæfilegs tíma muni íslenskir starfsmenn, er þá hafi öðlast til þess nægilega starfshæfni og þjálfun, taka við tilteknum störfum á vegum varnarliðsins, sem bandarískir starfsmenn gegna nú.
Hins vegar munu Bandaríkin ekki leitast við að ráða til starfa eða halda í
vinnu fleiri bandarískum eða íslenskum starfsmönnum en aðstæður réttlæta, og
kunna því að breyta fjölda starfsmanna og skipulagi starfsgreina á vegum
varnarliðsins innan ákvæða 3. og 4. gr. varnarsamningsins frá 1951.
3. Bandaríkin munu leitast við að byggja íbúðarhúsnæði innan hins umsamda
svæðis, er nægi til að hýsa þær fjölskyldur varnarliðsmanna, sem rétt eiga á
slíku húsnæði. Þessar byggingarframkvæmdir skulu háðar nauðsynlegum fjárveitingum, svo og því hvort nauðsynlegt efni og íslenskt vinnuafl er fyrir hendi.
Á meðan ekki hefur verið lokið við byggingu þessa íbúðarhúsnæðis, skal bandarískum hernaðaryfirvöldum heimilt að annast milligöngu fyrir hönd þeirra starfsmanna, er búa utan hins umsamda svæðis, með það fyrir augum að tryggja
hæfilegt húsnæði, sanngjarna húsaleigu og hæfilega leiguskilmála.
4. Eftir því sem fjárveitingar leyfa munu Bandaríkin leitast við að gera þær ráðstafanir, sem báðir aðilar koma sér sanian um, til að skilja að á raunhæfan hátt
starfrækslu farþegaflugstöðvarinnar og rekstur þann og aðstöðu, sem varnarliðið
sjálft hefur með höndum á hinu umsamda Keflavíkursvæði. Þegar farþegaflugstöðin og starfsemi varnarliðsins hafa verið aðskilin skulu aðgerðir beggja rikisstjórna varðandi starfsemi lögregluyfirvalda og lögsögu þeirra fara eftir þeim
ákvörðunum, sem báðir aðilar koma sér saman um, og skulu þær miðast við
þær breyttu aðstæður, sem þá kunna að hafa skapast innan hins umsamda
svæðis.
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5. Eftir því sem fjárveitingar leyfa mun ríkisstjórn Bandaríkjanna leitast við að
láta í té tiltekinn búnað, sem á 10 ára tímabili muni skapa þá aðstöðu á Keflavíkurflugvelli, að hún fullnægi kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinar (I.C.A.O.)
fyrir flugrekstur samkvæmt flokkun nr. II.
6. Þetta samkomulag öðlast gildi þann dag, sem það er undirritað.
Undirritað í Reykjavík hinn 22. október 1974.
Fyrir ríkisstjórn Islands,
Einar Ágústsson.
Fyrir ríkisstjórn Bandaríkjanna,
Frederick Irving.
4. Samþykkt bókun.

BÓKUN
Eftirfarandi bókun var gerð um viðræður milli ríkisstjórna Bandaríkjanna og
Islands samkvæmt ákvæðum 7. gr. varnarsamnings þess, sem í gildi er milli
landanna:
A. Varnarliðið mun fækka liði sínu um 420 menn og í stað þeirra komi hæfir íslenskir starfsmenn, eftir því sem þeir verða til reiðu til slíkra starfa. Varnarliðið mun annast þjálfun íslenskra starfsmanna, eftir því sem þörf krefur.
B. Ríkisstjórn Bandarikjanna mun leita eftir fjárveitingum til byggingar íbúðarhúsnæðis á fjárhagsárunum 1975, 1976 og 1977 með það endanlega markmið
fyrir augum að öllum bandarískum hermönnum verði séð fyrir íbúðarhúsnæði
innan takmarka varnarstöðvarinnar. Bandarikin gera ráð fyrir, að eftir að fækkað hefur verið í varnarliðinu svo sem að framan greinir, muni viðbótarþörf
íbúðarhúsnæðis innan takmarka varnarstöðvarinnar nema um það bil 468 húsnæðiseiningum. Sem vísbendingu um góðan ásetning Bandarikjanna í þessu tilliti er í fjárlagafrumvarpi fyrir fjárhagsárið 1975 að finna beiðni um fjárveitingu vegna byggingar 200 húsnæðiseininga, vegna undirritunar þeirra orðsendinga og þess samkomulags, sem hér um ræðir.
C. Ríkisstjórn Bandarikjanna mun leitast við að finna leið til þess að vinna að þvi
i samvinnu við íslensku ríkisstjórnina að skilja svæði þau, þar sem rekstur farþegaflugs og starfsemi varnarliðsins fer fram. Ríkisstjórn Bandarikjanna mun
taka þátt í byggingu nýrrar farþegaflugstöðvar eftir því sem fjárveitingar heimila
og varnarliðsrekstur krefst. I þessu sambandi var rætt um að Bandaríkin kosti
lagningu aðkeyrslubrauta fyrir flugvélai, byggingu flugvélastæða, lagningu vega,
þar með talinn nýr bílvegur, svo og endurnýjun á kerfi því, sem flytur eldsneyti að flugvélum.
D. Ríkisstjórn Bandaríkjanna samþykkir að athuga möguleika á því að festa kaup
á heitu vatni til afnota fyrir varnarliðið, svo fremi að slík þjónusta verði látin
í té af hálfu íslensku rikisstjórnarinnar á Reykjanessvæðinu.
E. Báðar ríkisstjórnirnar munu athuga leiðir til þess að efla samvinnu milli varnarliðsins, annars vegar, og íslensku landhelgisgæslunnar, almannavarna og flugmálastjórnarinnar, hins vegar.
F. Viðræður um framkvæmd þeirra samkomulagsatriða, sem nefnd eru hér að framan, munu fara fram milli sendiherra Bandaríkjanna og yfirmanns varnarliðsins,
annars vegar, og utanríkisráðherra íslands og tilnefnds fulltrúa hans, hins vegar.
Undirritað í Reykjavík af tilnefndum fulltrúum samningsaðila
hinn 22. október 1974.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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89. Frumvarp til laga

[81. raál]

um innflutning og eldi sauðnauta.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. gr.
Landbúnaðarráðherra er heimiit að veita Búnaðarfélagi Islands leyfi til að flytja
sauðnaut til landsins ineð þeiin skilyrðuin, sem sett eru í lögum þessum.
2. gr.
Markmið innflutningsins er:
a) Að fá úr því skorið, hvort hérlend náttúruskilyrði henta þessari dýrategund,
og auka þannig á fjölbreytni íslensks dýraríkis.
b) Að kanna, hvort ræktun sauðnauta getur orðið arðvænleg búgrein hér á
landi.
3. gr.
Búnaðarfélag íslands hefur á hendi framkvæmd innflutningsins og hefur yfirumsjón með vali lands fyrir sauðnautastöð og ræður ræktunarstefnunni.
Um ræktun og gæslu dýranna getur Búnaðarfélagið haft samvinnu við samtök
áhugamanna, sem stofnuð kunna að vera í þessu skyni.
4. gr.
Áður en Búnaðarfélag íslands hefst handa um innflutning, skal það hafa aflað
samþykkis yfirdýralæknis, sem setur reglur um allt það, er lýtur að sóttvörnum og
heilbrigðiseftirliti með dýrunum, eftir að ræktun þeirra er hafin hér á landi.
5. gr.
Dýrin skulu vera i einangraðri stöð, eins lengi og þurfa þykir að dómi yfirdýralæknis, til þess að öruggt sé, að þau flytji ekki með sér sjúkdóma, sem hættutegir gætu reynst islensku húfé.
6. gr.

Nú hafa sauðnautin verið nægilega lengi í einangrunarstöð, að dómi yfirdýralæknis, og má þá flytja þau eða hluta þeirra út fyrir stöðina til framhaldsræktunar
eða sleppa þeim lausum á til þess valinn stað eða staði, sem samþykktir eru af landbúnaðarráðherra og yfirdýralækni.
7. gr.
Við gildistöku laga þessara eru úr gildi numin lög nr. 50 14. júní 1929.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Landbúnaðarnefnd flutti frumvarp þetta á síðasta aðalþingi og flytur það nú
aftur að beiðni stjórnar Búnaðarfélags íslands. Nefndarmenn áskilja sér að hafa
óbundnar hendur um afgreiðslu málsins. Eftirfarandi greinargerð fylgdi frumvarpinu:
Langt er síðan áhugi vaknaði hér á landi fyrir innflutningi sauðnauta. Til eru
lög um þetta efni, lög nr. 50/1929. Á grundvelli þeirra voru á árunum 1929 og 1930
gerðar tvær tilraunir til innflutnings, önnur frá Grænlandi, hin frá Noregi. Alls voru
þá fluttir inn 14 sauðnautskálfar.
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Þessar tilraunir báru þó ekki tilætlaðan árangur, kálfarnir drápust allir, sá siðasti í október 1931.
Ekki er íneð öllu ljóst, hvað olli þessum dapurlegu endalokum, en víst er þó,
að a. m. k. hluti af kálfahópnum drapst af vel þekktum búfjársjúkdómum, sem
unnt hefði verið að koma í veg fyrir með góðri heilsugæslu og eftirliti dýralækna.
Þó að þessi tilraun færi þannig út um þúfur, hefur áhugi á innflutningi sauðnauta haldist og aukist nú hin síðari ár, m. a. vegna vel heppnaðra tilrauna bæði
vestan hafs og austan til að útbreiða sauðnaut til nýrra heimkynna, bæði villt og
tamin.
Búnaðarþing 1972 gerði sainhljóða sainþykkt um þetta efni. Stingur þingið upp
á, að athugað sé:
„Hvort ekki er tímabært og æskilegt að gera nýja tilraun með innflutning
sauðnauta í því skyni að mynda hjarðir á hentugum stöðum, t. d. í óbyggðum
Vestfjarða.“
í greinargerð með ályktuninni segir Búnaðarþing m. a.:
„Nú hefur aftur vaknað áhugi á þessum dýrum hér á landi, bæði sprottinn af
sömu hvötum og fyrr, þ. e. almennum náttúruáhuga, og einnig vegna hugsanlegra
nytja af tömdum og hálftömdum hjörðum sauðnauta. Afurðir sauðnauta, og þó
einkum ullin, eru mjög verðmæt vara, og er sauðnautabúskapur að vera nytsamleg
atvinnugrein sums staðar í nyrstu héruðum Norður-Ameríku og nú síðast í Noregi
í tilraunaskyni.
Er ástæða til að benda á eyðibyggðir N.-ísafjarðarsýslu sem álitlegan stað fyrir
dálitlar hjarðir sauðnauta, því þó að þar kunni eitthvað á að skorta, að örugg beit
sé fyrir sauðnaut í mjög miklum áfreðum, þá mun vera auðvelt að líta eftir dýrunum, t. d. úr lofti, og sjá þeim fyrir aukafóðri, þegar nauðsyn krefur.“
Auk þess, sem hér kemur fram, er vitað, að margir einstaklingar hafa brennandi
áhuga á þessu máli og eru reiðubúnir að bindast samtökum um að hrinda því í framkvæmd í samvinnu við Búnaðarfélag Islands að fengnum tilskildum leyfum hjá
dönskum og íslenskum stjórnvöldum, sem uin það kæmu til með að fjalla.
Vegna breyttra viðhorfa þykir nú rétt að setja ný lög um þetta efni, heimildarlög, sem auðveldi framkvæmd þessa máls, þegar skilyrði eru fyrir hendi og nauðsynleg leyfi liggja fyrir.

Fylgiskjal.

BÚNAÐARFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavik, 20. mars 1974.
Landbúnaðarnefnd
neðri deildar Alþingis,
Alþingi,
R.
Á fundi stjórnar Búnaðarfélags íslands hinn 19. mars 1974 var gerð eftirfarandi
bókun:
„í samræmi við samþykkt Búnaðarþings 1972 um nýja tilraun til innflutnings
sauðnauta hefur stjórn Búnaðarfélags íslands látið semja hjálagt uppkast að lagafrumvarpi um það efni. Er það ósk félagsins, að háttvirt landbúnaðarnefnd neðri
deildar taki við málinu og flytji það á Alþingi.“
Virðingarfyllst,
Halldór Pálsson.
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90. Frumvarp til laga

[82. mál]

um breyting á orkulögum, nr. 58 29. apríl 1967.
Flm.: Magnús Kjartansson, Gunnar Sveinsson, Benedikt Gröndal,
Magnús T. Ólafsson.
1. gr.

9. gr. laganna orðist svo:
Með jarðhitasvæði er í lögum þessurn átt við uppstreymissvæði frá rennsliskerfi heits grunnvatns. Jarðhitasvæði skiptast í háhitasvæði og lághitasvæði. Jarðhitasvæði telst háhitasvæði i lögum þessum, ef innan þess finnst 200° C hiti ofan
1000 metra dýpis. önnur jarðhitasvæði nefnast lághitasvæði. Meðal háhitasvæða eru
þessi svæði: Reykjanes, Svartsengi, Krýsuvík, Brennisteinsfjöll, Hengill, Geysir,
Kerlingafjöll, Hveravellir, Torfajökull, Vonarskarð, Grímsvötn, Kverkfjöll, Askja,
Fremrinámur, Námafjall, Krafla, Þeistareykir og önnur jarðhitasvæði með sömu
eiginleikum.
Ríkið á allan rétt tíl umráða og hagnýtingar jarðhita á háhitasvæðum og uppleystra efna og gastegunda, sem háhitavatni og gufu fylgja, þó með takmörkunum,
sem í lögum þessum greinir.
Ríkisstjórnin lætur með rannsóknum ákveða rnörk háhitasvæða íslands. Meðan
sú rannsókn fer fram, skal Orkustofnun gera ríkisstjórninni grein fyrir því árlega,
hver séu þekkt háhitasvæði á landinu og hvaða svæði eru likleg háhitasvæði, en
óvissa rikir um.
Landareign hverri fylgir réttur til umráða og hagnýtingar jarðhila á lághitasvæðum og hvera og náttúrulegs jarðhita á yfirborði landareignar á háhitasvæði.
Landeiganda er rétt að hagnýta sér jarðhita á lághitasvæði og hveri og annan
náttúrlegan jarðhita á yfirborði lands á háhitasvæði, eins og honum þykir best
henta til heimilisþarfa, framleiðslu og iðnaðar, sbr. þó ákvæði þessa kafla og VII.
kafla laganna. Hann hefur rétt tíl að stífla frárennsli frá jarðhitasvæðum, hlaða
bakka eða garða um þau, ræsa fram ofanjarðar eða neðan, ef ekki stafar hætla af
eða veruleg óþægindi eða spjöll á eign annars manns, sem ekki er skylt að hlíta
samkvæmt sérstakri heimild. Landeiganda er einnig rétt að bora á landareign sinni
á lághitasvæði eftir jarðhita og vinna hann til hvers konar nota.
2. gr.
10. gr. laganna orðist svo:
Til vinnslu jarðhita með borunum á háhitasvæði þarf leyfi Alþingis. Þó
er ráðherra heimilt að veita leyfi til minni háttar vinnslu jarðhita á háhitasvæði
til þarfa býla og annarra notenda, er á háhitasvæði kunna að vera eða í næsta nágrenni við það, þó ekki yfir 50 kg/sek. hámarksafköst á hverjum stað og þvi aðeins,
að sú vinnsla torveldi ekki aðra nýtingu háhitasvæðis siðar að dómi Orkustofnunar. í leyfi skal greina þau skilyrði, sem leyfi er háð, svo og gjald fyrir vinnsluna,
sem renni i Orkusjóð.
Þau sveitarfélög, sem land eiga á háhitasvæði við gildistöku laga þessara, skulu
hafa forgangsrétt til vinnsluleyfis á því landi og vera undanþegin leyfisgjaldi fyrir
vinnslu á því landi, enda hafi þau sótt um vinnsluleyfi innan 15 ára frá gildistöku
laganna.
Nú æskir sveitarfélag eða samtök sveitarfélaga eftir vinnsluleyfi vegna hitaveituframkvæmda á háhitasvæði í cigu ríkisins, og skal þá ríkinu heimilt að veita slikt
levfi án sérstaks leyfisgjalds.
Umsóknir um leyfi til vinnslu jarðhita með borunum á háhitasvæði og til
stækkunar leyfðs jarðhitavers skulu sendar til ráðherra ásamt uppdráttum og öðr-
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um þeim upplýsingum um fyrirhugað jarðhitaver, sem ráðherra krefst. Ráðherra
sendir gögn þessi Orkustofnun til umsagnar, áður en hann afgreiðir málið endanlega eða fær það Alþingi til meðferðar.
Sá, sem borað hefur eftir jarðhita á háhitasvæði og byrjað vinnslu hans við
gildistöku laga þessara, skal hafa rétt til vinnslu þess jarðhita áfram án sérstaks
teyfis.
Sá, sem borað hefur eftir jarðhita á háhitasvæði, en ekki byrjað vinnslu hans
við gildistöku laga þessara, á ekki rétt til frekari borunar eða hagnýtingar jarðhitans, nema til komi leyfi skv. 1. mgr., en ríkinu er skylt að greiða honum verðmæti borunarinnar, ef þess er óskað og hún hefur verið framkvæmd árið 1965
eða síðar, enda verði borholurnar þá eign ríkisins.
Komi í ljós, að við borun eftir jarðhita á háhitasvæði hefur dregið úr magni
þess jarðhita, er áður kom úr hverum eða öðrum náttúrulegum jarðhita á yfirborði
landareignar, skal sá, sem lætur bora, greiða landeiganda bætur fyrir varmamissinn
eftir mati, ef samkomulag næst ekki. Sama gildir, ef dregur úr magni þess jarðhita á háhitasvæði, sem byrjað var að vinna fyrir gildistöku laga þessara, sbr.
3. mgr.
3. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Rikið hefur rétt til að láta rannsaka eða leyfa rannsókn á jarðhita með borun
eða á annan hátt, hvar sem er á landi hér. Er landeigandi eða umráðamaður skyldur
að leyfa mönnum þeim, er ríkið eða leyfishafi gerir út í þeim tilgangi, óhindraðan
aðgang að landareigninni. Verði landið fyrir einhverjum skemmdum við rannsóknina,
eða biði landeigandi eitthvert tjón af henni, skal það bætt að fullu eftir mati, náist
ekki samkomulag.
Leyfi, er ráðherra veitir öðrum til rannsókna á jarðhita, skal bundið þeim skilyrðum, að Orkustofnun eigi kost á að fylgjast með rannsókninni og leyfishafi láti
ráðherra í té, að rannsókn lokinni, skýrslu um niðurstöður hennar.
4. gr.

Upphaf 16. gr. laganna orðist svo:
Nú er jarðhiti á iághitasvæði tekinn eignarnámi eða leyfi veitt til borunar og
vinnslu jarðhita á háhitasvæði, ...
5. gr.

A eftir 2. mgr. 49. gr. laganna komi ný mgr., svo hljóðandi:
Skylt er að tilkynna Orkustofnun allar boranir eftir jarðhita dýpri en 100 metra
og leita úrskurðar hennar um, hvort borstaður er á háhitasvæði eða ekki.
6. gr.
Á eftir staflið d. í 1. mgr. 68. gr. laganna komi ný setning, svo hljóðandi:
e. Gjöld fyrir leyfi til vinnslu jarðhita skv. 10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

7. gr.

Greinargerð.
Frumvarp þetta hefur verið flutt sem stjórnarfrumvarp á undanförnum þingum,
en ekki hlotið fullnaðarafgreiðslu. Ekki mun ætlunin að málið verði flutt á vegum
núverandi ríkisstjórnar, en flutningsmenn telja að hér sé um svo veigamikið vandamál að ræða að óhjákvæmilegt sé að Alþingi taki endanlega afstöðu til þess.
Greinargerðin er óbreytt frá því að frumvarpið var síðast flutt.
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I.
I lagafrumvarpi þessu er greint á milli umráða- og hagnýtingarréttar á jarðhita
eftir þvi, hvort hann er að finna á háhitasvæöum eða lághitasvæðum.
Allur jarðhiti á lághitasvæðum, svo og hverir og annar náttúrulegur jarðhiti á
yfirborði háhitasvæða, er háður einstaklingseignarrétti landeiganda, en annar jarðhiti á háhitasvæðum er i almannaeign og i umráðum rikisins. Þó skulu þeir, sem
borað hafa eftir jarðhita á háhitasvæðum og byrjað vinnslu hans við gildistöku laganna, hafa þann rétt óskertan áfram.
Óheimilt er, að aðrir aðilar en rikið og þeir, sem leyfi ríkisvaldsins fá, bori
eftir jarðhita á háhitasvæðum.
Ráðherra hefur heimild til að leyfa vinnslu jarðhita á háhitasvæðum til
minni háttar nota, en að öðru leyti skal skipa hagnýtingu háhita framvegis með
löggjöf hverju sinni og er með þvi tryggt, að nýting þessara orkulinda verði sem
hagkvæmust fyrir þjóðina.
Sveitarfélög, sem eignast hafa land á háhitasvæði við gildistöku laganna, skulu
hafa forgangsrétt til nýtingar háhitans á því landi i fimm ár og vera undanþegin
gjaldi fyrir vinnsluna, ef þau sækja um vinnsluleyfi á forgangsréttartimabilinu.
í samræmi við 2. gr. orkulaganna er Orkustofnun ætlað það hlutverk, að ákveða
nánar mörk háhitasvæða og segja álit sitt á, hvernig nýtingu háhitasvæðanna verður
best hagað á hverjum tíma. Til að auðvelda Orkustofnun eftirlit með hagnýtingu
jarðhitans er ákveðið, að skylt sé að tilkynna henni allar boranir eftir jarðhita
dýpri en 100 metra.
Þá eru og sett skýr ákvæði um heimild til eignarnáms á aðstöðu vegna borunar
og vinnslu jarðhita á háhitasvæðum.
Með lögum þessum eru eignarrétti einstaklinga sett tiltekin almenn takmörk
án þess að bætur komi fyrir, en heimild löggjafarvaldsins til að setja eignarréttinum almennar takmarkanir er fyrir löngu viðurkennd af dómstólum.
Ekki eru í íslenskum lögum ákvæði um takmörk eignarráða landeiganda niður
á við, en talið hefur verið, að eignarráð landeiganda nái svo langt niður, sem nauðsynlegt er að leyfa honum þau, til þess að hann geti haft þau not af landi sinu,
sem heyra til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign. (ólafur Lárusson:
Eignarréttur, bls. 46.)
Um afstöðu löggjafans til eignarréttar yfir jarðhita þykir rétt að benda á eftirfarandi:
1 9. og 10. gr. vatnalaga nr. 15 frá 1923 er á því byggt, að hverir og laugar fylgi

landareign þeirri, sem hver eða laug er á, en nokkrar takmarkanir eru þó á umráðarétti landeiganda.
í lögum nr. 98 frá 1940, um eignar- og notkunarrétt jarðhita, segir, að landareign hverri fylgi réttur til umráða og hagnýtingar á hverum og laugum (jarðhita),
sem á henni eru. Skv. lögunum er landeiganda rétt að hagnýta sér hveri og laugar,
eins og honum þjrkir best henta, til heimilisþarfa, framleiðslu og iðnaðar. Þá segir
og í lögunum, að ef landamerki liggi um hverasvæði þannig, að einhver hluti hveragufunnar eða loftsins eða laugarvatns liggi svo i landareign tveggja eða fleiri landeigenda, að ekki verði aðskilið, þegar hagnýtt er, þá skuli skorið úr því með mati,
hvern hlutfallslegan rétt hver hefur til jarðhitaorkunnar. Ekki er í lögunum almenn
eignarnámsheimild jarðhitaréttinda, en í þeim er þó gert ráð fyrir eignarnámi hvera
eða laugarvatns.
í lögunum nr. 98 frá 1940 og öðrum lagafrumvörpum, sem fyrr höfðu verið
lögð fyrir Alþingi, en eigi voru afgreidd, kemur fram sii meginstefna, að landeigandi hafi eignar- og afnotarétt á jarðhita á landareign sinni, með nokkrum takmörkunum þó.
Þessi afstaða kemur og fram í lögum nr. 11 frá 1936, 1. nr. 38 frá 1940, 1. nr. 101
frá 1940, 1. nr. 114 frá 1943 um breytingu á lögum nr. 98 frá 1940, 1. nr. 40 frá 1948,
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47. gr. 1. nr. 102 frá 1962, 1. nr. 36 frá 1961, 1. nr. 55 frá 1961, 1. nr. 28 frá 1963 og
1. nr. 23 frá 1966 og e. t. v. víðar.
Árið 1954 skipaði landbúnaðarráðherra nefnd til að undirbúa löggjöf um jarðhita og jarðhitarannsóknir. í nefndina voru skipaðir Jakob Gíslason, Ólafur Jóhannesson og Gunnar Böðvarsson, en auk þess starfaði Baldur Líndal með nefndinni. Nefnd þessi samdi frumvarp til laga um jarðhita i 66 greinum. Með greinargerð frumvarpsins fylgdi ritgerð eftir Ólaf Jóhannesson „Um eignar- og umráðarétt jarðhita“.
í frumvarpi þessu var svo hljóðandi ákvæði:
„Ríkið á allan rétt til umráða og hagnýtingar jarðhita, sem liggur dýpra eða
sóttur er dýpra en 100 metra undir yfirborð jarðar.“
Er frumvarpið var lagt fyrir Alþingi 1956 komu ekki fram athugasemdir þess
efnis, að sú almenna takmörkun eignarréttarins, sem fyrr greinir, bryti í bága við
67. gr. stjórnarskrárinnar. Frumvarpið varð ekki útrætt á þvi þingi né hinu næsta.
Með lögum nr. 58 frá 1967, orkulögum, III. kafla, voru 1. nr. 98 frá 1940 leyst af
hólmi, en í 9. og 10. gr. laganna, sem lagt er til að breytt verði með frumvarpi þessu,
eru ákvæði efnislega samhljóða 1. og 3. gr. 1. nr. 98 frá 1940, um eignar- og notkunarrétt jarðhita. í 14. gr. orkulaga er almenn heimild til eignarnáms á jarðhitaréttindum og jarðhitaorku, en það var nýmæli, þar sem lögin frá 1940 gerðu ráð fyrir, að
Alþingi fjallaði hverju sinni um nauðsyn eignarnáms jarðhita.
Enda þótt Alþingi hafi þannig byggt á þeirri meginstefnu í löggjöf, að landeigendur hefðu umráða- og eignarrétt á jarðhita bæði á og í jörðu, þá setur það
löggjafarvaldinu engar skorður við því, að ákveða nú með löggjöf hverjum almennum takmörkunum eignarréttur á jarðhita skuli háður.
Áður hefur verið vikið að þeirri almennu reglu, að eignarráð landeiganda nái
svo langt niður sem nauðsynlegt er að leyfa honum, til þess að hann geti haft þau
not af landi sínu, sem heyra til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteignum.
Frá þessari almennu reglu verða gerðar undantekningar, bæði á þann hátt að
ákveða, að einstök efni undir yfirborði jarðar skuli vera algerlega undanskilin eignarráðum landeiganda eða þau skuli vera undanskilin eignarráðum neðan við tiltekið dýpi.
1 löggjöf margra rikja, sem veitá eignarréttindum sömu vernd og 67. gr. stjórnarskrárinnar, eru ákvæði um eignar- og umráðarétt rikisins á ýmsum verðmætum
jarðefnum og í jarðhítalöndum eins og Nýja-Sjálandi og Ítalíu teljast landeigendur
ekki eigendur jarðhita, sem sækja þarf í jörð niður. Er slíkur jarðhiti í umráðum
ríkisins.
Ákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttarins á sér fyrirmynd
í 87. gr. dönsku stjórnarskrárinnar frá 1849, sem byggð er á belgisku stjórnarskránni frá 1831 og mannréttindayfirlýsingunni frönsku frá 1789.
í dönsku námulögunum nr. 181 frá 1950, Lov om efterforskning og indvinding
af rástoffer i Kongeriget Danmarks undergrund, segir í 1. gr., að efni í jörðu, sem
ekki höfðu verið nýtt að einkarétti fyrir árið 1923, séu i umráðum ríkisins, sem, getur
veitt einkaleyfi til rannsókna og vinnslu þeirra. Hefur löggjöf þessi ekki verið talin
brjóta í bága við ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttarins.
1 fyrrgreindri ritgerð Ólafs Jóhannessonar, sem fylgdi frumvarpi til laga um
jarðhita, er itarlega fjallað um það, hvort sú almenna takmörkun á eignarrétti á
jarðhita, sem lögð var til i frumvarpinu, bryti í bága við ákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar. Var niðurstaða hans sú, :ið heimilt væri að setja eignarrétti landeiganda á jarðhita slík almenn takmörk án þess að það bryti í bága við eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar.
Dr. Bjarni Benediktsson flutti á Alþingi 1945 frumvarp til laga um viðauka
við 1. nr. 98 frá 1940 (Alþt. 1945 A, þskj. 200). Var þar lagt til, að jarðboranir, er ná
dýpra en 10 metra, megi ekki framkvæma án leyfis ráðherra, sem skyldi synja
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leyfis, ef hætta kynni að vera á því, að með jarðborun væri spillt hagnýtingu jarðhita á eign annars manns, sem þegar er hafin, eða hagnýtingu síðar meir, enda sé
sú hagnýting jarðhitans mun verðmeiri en sú hagnýting, sem stefnt er að með hinni
fyrirhuguðu jarðborun. Ekki var í frumvarpinu ákvæði um bætur í því tilviki að
leyfis væri synjað, enda segir i greinargerð með frumvarpinu m. a.: „Hér er aðeins
um almenna takmorkun á eignarréttinum að ræða, sem löggjafarvaldinu er heimilt
að setja, þrátt fyrir ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttarins.“ Það
hefur því verið skoðun dr. Bjarna Benediktssonar, að slík almenn takmörkun væri
heimil án bóta, enda þótt henni væri eingöngu ætlað að vernda byrjaða nýtingu eða
væntanlega nýtingu jarðhita á landareign granna.
Ekki er í frumvarpi þessu gengið svo langt i almennri takmörkun á eignarrétti
á jarðhita sem í frumvarpi dr. Bjarna Benediktssonar eða frumvarpinu frá 1956.
Ljóst er, að það er þjóðarheill fyrir bestu, að hin mikla orka, sem bundin er í
háhitasvæðum, verði nýtt á skipulegan hátt, en ekki látin ónotuð, eins og verið
hefur að mestu fram til þessa.
Nýting háhitaorkunnar telst ekki til þeirra nota af landi, sem heyra til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteignum, Verðmæti hennar í jörðu hafa ekki
orðið til fyrir mannlega starfsemi. Landeigendur almennt hafa hvorki yfir að ráða
þeirri tæknilegu þekkingu né tækjabúnaði, sem þarf til viðtækra rannsókna á háhitasvæðum, til borunar og vinnslu jarðhitans.
Til rannsókna á hagnýtingargildi hinna einstöku háhitasvæða þarf að kosta
miklu fé, en þar sem niðurstöður slíkra rannsókna hljóta ávallt að vera óvissar,
er ekki við þvi að búast, að einstakir landeigendur hætti fé sínu til slikra rannsókna. Fjárfesting í tækjum til rannsókna og vinnslu jarðhitans á háhitasvæðum
hlýtur og að verða einstökum landeigendum ofviða. Nýting jarðhita á hverju einstöku háhitasvæði þarf að lúta stjórn eins aðila, þar sem skipulagslausar boranir
á sama svæði af hálfu fleiri aðila mundu leiða til óþarfrar sóunar verðmæta og árekstra, þar sem síðari boranir gætu raskað vinnslu jarðhita úr borholum, sem
áður hafa verið boraðar,
Af þessum ástæðum þykir rétt að tryggja með lögum þessum, að jarðhiti á
háhitasvæðunum verði nýttur á þjóðhagslega hagkvæman hátt, án þess þó að koma
í veg fyrir eðlileg not landeiganda af fasteignum sínum. Að svo miklu leyti sem
landeigandi verður fyrir takmörkunum á eignarrétti sínum á landi vegna borunar
og vinnslu jarðhita á háhitasvæði, ber honum fullar bætur fyrir.
II.
Með jarðhitasvæði er í frumvarpinu átt við uppstreymissvæði frá rennsliskerfi
heits grunnvatns. Rannsóknir hafa sýnt, að slíkum svæðum má skipta i tvo flokka.
Annars vegar eru lághitasvæði, sem oft einkennast af vatnsmiklum laugum og sjóðandi hverum og eru yfirleitt á láglendi. Hins vegar eru háhitasvæði, sem einkennast af gufuaugum, leirhverum og ummynduðu bergi. Við boranir i fimm háhitasvæði
hefur fundist yfir 200° C hiti á minna en 1000 m dýpi, og efnarannsóknir á
öðrum háhitasvæðum benda til, að þar megi vænta svipaðs ástands. Virðist eðlilegt
að miða skilgreiningu háhitasvæða við þetta ástand.
Nýtanlegt varmaafl háhitasvæðanna er talið vera um 90 af hundraði alls varmaafls jarðhitasvæða landsins. Telja má liklegt, að háhitasvæðin verði á næstu áratugum nýtt fyrst og fremst til stóriðju, raforkuvinnslu og hitaveitu í þéttbýli. Slík
nýting yrði ekki á færi einstaklinga, heldur i höndum rikis, sveitarfélaga eða stórra
fyrirtækja.
Dreifing háhita- og lághitasvæða er nátengd jarðfræði landsins. Háhitasvæðin
finnast eingöngu í gosbeltum, sem liggja yfir landið frá SV—NA og eru hluti af
gos- og jarðsprungubelti Mið-Atlantshafshryggjarins, sem liggur eftir Atlantshafinu
endilöngu. Lághitasvæðin eru aftur á móti í eldri bergmyndunum utan gosbeltanna.
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Þau gosbelti, sem hér er átt við, eru sýnd á meðfylgjandi mynd, fskj. I. Innan þeirra
eru merkt háhitasvæði, sem kunnugt er um, og önnur jarðhitamerki, þar sem líklegt er talið, að háhiti leynist undir.
Þekkt háhitasvæði eru: Reykjanes, Svartsengi, Krýsuvík, Brennisteinsfjöll,
Hengill, Geysir, Kerlingafjöll, Hveravellir, Torfajökull, Vonarskarð, Grimsvötn,
Kverkfjöll, Askja, Fremrinámur, Námafjall, Iirafla, Þeistareykir.
Líkleg svæði eru (yfirborðseinkenni í svigum):
Prestahnúkur (einungis laugar allt að 40° C).
Mýrdalsjökull (undir jökli, íblöndunar jarðhitavatns verður vart i ám).
Tindafjallajökull (einungis laugar um 50° C).
Blautakvísl (kalkhrúður útbreitt, en enginn hiti á yfirborðinu).
Nauthagi (einungis laugar allt að 68° C).
Kaldakvísl (einungis laugar og hverir, minna en 100° C).
Hrúthálsar (skellur og gipsútfellingar, en enginn hiti á yfirborði).
Auk þess er liklegt, að finnast muni fleiri háhitasvæði innan gosbeltanna, sem
mörkuð eru á kortinu, þótt ekki hafi enn fundist merki um þau á yfirborði. Jarðfræðilegar aðstæður mæla hins vegar sterklega gegn þvi, að háhitasvæði finnist utan
þessara gosbelta.
Háhitasvæðin eru flest allhátt yfir sjó og heitt djúpvatn þeirra nær yfirleitt
ekki til yfirborðs. Af heitu djúpvatninu stígur gufa og gas og mynda á yfirborði
gufuaugu og leirhveri. Yfirborðsvatn getur hitnað af snertingu við gufuna og bergið
og myndað m,inni háttar hveri og laugar á háhitasvæðunum og jöðrum þeirra.
Á tveimur þekktum háhitasvæðum, Reykjanesi og Svartsengi, er djúpvatnið sjór,
en annars staðar ósalt grunnvatn, sem hitnað hefur við djúpa hringrás i jörðu.
Hvert háhitasvæði er sjálfstætt rennsliskerfi og getur vinnsla á einum stað
raskað rennsli á öðrum stöðum i kerfinu. Af þessum sökum er mikilvægt, að
vinnsla jarðhita á hverju svæði sé I höndum eins aðila.
Varmavinnsla úr háhitasvæði er mun erfiðari en vinnsla lághita. Vegna gufuþrýstings og mikils magns uppleystra efna í háhitavatni krefst virkjun þess vandaðri og viðameiri borholubúnaðar, flóknari tækjabúnaðar og meiri tækniþekkingar.
Af þessum sökum m. a. er nýting varma á háhitasvæðum svo vandasöm, að
einstaklingar hafa ekki sóst eftir henni. Helst hefur verið um að ræða nýtingu
vatns við jaðra svæðanna með svipuðum hætti og nýting lághitavatns.
Á undanförnum árum hefur verið unnið nokkuð að áætlunum um nýtingu
háhitasvæða. Einn þröskuldur í vegi slíkra áætlana hefur verði óvissa um umráðarétt á jarðhita, sem unninn er með borununi djúpt í jörðu. Tilgangur þessara laga
er að ákveða skýrar en verið hefur eignarrétt slíks jarðhita.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
Um 1. mgr. í grein þessari er að finna skilgreiningu á háhitasvæðum og jafnframt eru talin upp þau jarðhitasvæði, sem vist er, að eru háhitasvæði. Þau jarðhitasvæði, sem ekki falla undir þessa skilgreiningu, eru lághitasvæði.
Um 2. mgr. í málsgrein þessari er ákveðið, að umráða- og hagnýtingarréttur
jarðhita á háhitasvæðum, eins og þau eru skilgreind í 1. málsgrein, tilheyri ríkinu
og eru rök fyrir þeirri skipan rakin í greinargerð. Heitu vatni og gufu á háhitasvæðum fylgir jafnan nokkurt magn af uppleystum. steinefnum og gastegundum,
Þessi efni eru óaðskiljanlegur hluti jarðhitavinnslunnar og er því eðlilegt, að þau
séu látin fylgja með jarðhitanum að því er varðar umráða- og hagnýtingarrétt.
Um 3. mgr. í almennum lið greinargerðar eru talin upp svæði, sem fullvíst er talið,
að séu háhitasvæði, og enn fremur þau svæði, sem líkleg teljast. Árið 1969 gerði
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Orkustofnun áætlun um rannsókn 11 háhitasvæða og hefur verið unnið samkvæmt
þeirri áætlun að rannsókn Reykjaness, Svartsengis, Krýsuvíkur, Hengils, Námafjalls,
Kröflu og Þeistareykjasvæðis. Á sumum þessara svæða er rannsókn og skýrslugerð
að mestu lokið, en rannsókn verður haldið áfram eftir því, sem fé er veitt til.
Um 4. og 5. mgr. Réttur landeiganda til umráða og hagnýtingar lághita er í engu
skertur frá fyrri lögum, og heldur ekki réttur til hvera og annars náttúrulegs jarðhita á yfirborði háhitasvæðis. Mjög lítið er um nýtingu háhitasvæða á þennan hátt,
einna helst smávægileg not til hitunar ibúðarhúsnæðis, fjallaskála, baða og ræktunar
í heitum jarðvegi. Gróðurhús eru nær eingöngu hituð með lághitavatni, ef undan er
skilið Hveragerði, sem nýtir afrennsli frá háhitasvæði i eigu rikisins.
Um 2. gr.
Um 1. mgr. Meginstefna þessa ákvæðis er, að Alþingi ákveði með löggjöf, hvernig
skipa skal hagnýtingu einstakra háhitasvæða. í slikri löggjöf yrðu væntaníega ákvæði
um mörk vinnslusvæðis, hvaða aðili hafi leyfi til að bora eftir háhita og vinna hann,
timalengd sérleyfis til vinnslu, að frumdrætti að fyrirhuguðum mannvirkjum skuli
leggja fyrir ráðherra til samþykktar, hvenær vinnslu skuli hefja í síðasta lagi, að
leyfi falli niður, ef vinnsla er stöðvuð um tiltekið timabil, að bannað sé að framselja vinnsluleyfi án samþykkis ráðherra, um greiðslur fyrir vinnsluna, að leyfishafi greiði landeiganda bætur skv. 15. og 16. gr. laganna, hvernig ráðstafa skuli
vinnslumannvirkjum að vinnslutíma loknum, um ráðstafanir gegn hættu, sem af
vinnslunni kann að stafa og gegn spjöllum á umhverfi svo og önnur skilyrði, sem
ástæða er til að setja hverju sinni. Enn fremur ákvæði um gjald það, sem leyfishafi
skal greiða, en við ákvörðun þess hlýtur að gæta margvislegra sjónarmiða og erfitt
að marka i þessum lögum ákveðna stefnu, sem fylgja skal við ákvörðun gjaldsins.
Þess eru dæmi, að sveitarfélög eigi land á háhitasvæðum og hafi látið framkvæma
rannsóknir á þeim með vinnslu fyrir augum eða byrjað vinnslu á háhitasvæðum
og má vænta þess, að þau verði látin njóta þess, er ákvarðanir verða teknar um
nýtingu háhitasvæða og við ákvörðun gjalds.
Ráðherra er heimilt með vissum takmörkunum að veita leyfi til minni háttar
vinnslu jarðhita á háhitasvæðum og koma þá sömu sjónarmið til greina við ákvörðun skilyrða, sem setja skal í leyfi.
Grundvallarsjónarmið við nýtingu háhitasvæða er, að aðeins einn aðili hafi á hendi
vinnslu varmans á hverju svæði. Leyfi Alþingis þarf til slíkrar vinnslu. Hvert háhitasvæði er sérstakt rennsliskerfi og vinnsla á einum stað hefur meiri og minni áhrif
á kerfið i heild. Árekstrarhættu væri boðið heim með því að leyfa fleiri óháðum
aðilum að vinna varma úr sama háhitasvæðinu. Þó er gert ráð fyrir, að ábúendur
og aðrir, sem búa i nágrenni háhitasvæða, kunni að óska eftir leyfi til borunar
vegna minni háttar nýtingar og getur ráðherra veitt slikt leyfi. Þessi ininni háttar
nýting niun ekki hafa áhrif á jarðhitasvæðin, en líklegt er, að stórfelld varmavinnsla á svæðinu gæti valdið truflun á henni. Leyfi til minni háttar nýtingar yrðu
því að vera háð því skilyrði, að hún víki, ef hagsmunir hennar og meginnýtingar
svæðisins fara ekki saman. Hámarksrennsli, sem minni háttar nýting mætti draga
úr svæðinu á hverjum stað, er 50 kg/sek„ en það er svipað rennsli og búast mætti
mest við úr einni borholu.
Eðlilegt er, að gjald komi fyrir vinnslu varma úr háhitasvæðum og renni það
gjald til Orkusjóðs, sem kostar rannsóknir á þeim. Gjald þetta mætti tilgreina sem
ákveðinn hundraðshluta, t. d. 1—2% á ári af stofnkostnaði eða endurnýjunarverðmæti borhola, sem notaðar eru til vinnsiu varmans.
Um 2. mgr. Með ákvæði þessu er sveitarfélögum, sem land eiga á háhitasvæði,
veittur forgangsréttur til vinnsluleyfis án vinnslugjalds fyrstu fimmtán árin eftir
gildistöku laganna. Ákvæði þetta hefur i för með sér, að ekki verður unnt að skipuleggja endanlega nýtingu þeirra háhitasvæða, sem sveitarfélög eiga land á, fyrr en
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fimmtán ár eru liðin frá gildistöku laganna og frani er kornið hversu víðtæks vinnsluleyfis sveitarfélag óskar, en með ákvæði þessu cr konrið til móts við þau sveitarfélög,
sem keypt hafa land á háhitasvæði með nýtingu háhitans í huga. Þá er sveitarfélögunum og tryggt með þessu ákvæði, að á þau verður ekki lagt leyfisgjald fyrir
þá vinnslu, sem þau ákveða og sækja um á næstu finnntán árunr eftir gildistöku laganna. Ekki þyltir fært að veita sveitarfélögum ótakmarkaða undanþágu frá lögunum eða ótímabundinn forgangsrétt til vinnsluleyfis, þar eð slikt mundi leiða til
þess, að sá hluti háhitasvæðis, sem ekki er í eigu sveitarfélags, verður ekki skipuJagður til hlitar vegna óvissu um framtíðaraðgerðir sveitarfélags.
Um 3. mgr. Upplýsingar, sem ráðherra þarf að krefjast, eru m. a., að uppdrættir
og áætlanir séu tæknilega rétt, vinnslan verði fjárhagslega hagkvæm og að tryggður
sé eðlilegur og truflanalaus rekstur. Vinnsluaðili skal haga rekstrinum þannig, að
óþægindi og spjöll á umhverfi verði sem minnst. Enn frernur þarf vinnsluaðili að
tryggja, að tæknilegum frágangi og eftirliti sé svo hagað, að Orkustofnun geti fylgst
með vinnslunni og áhrifum hennar á jarðhitasvæðið.
Um 4. mgr. Gert er ráð fyrir því, að sú vinnsla, sem byrjuð er á háhitasvæði,
megi haldast óbreytt án þess að vinnsluaðili þurfi að sækja um leyfi til áframhaldandi vinnslu. Til frekari borunar og vinnslu þarf þó að sækja um leyfi.
Um 5. mgr. Hugsanlegt er, að einkaaðili eða bæjar- og sveitarfélag, sem borað
hefur á síðustu árum á háhitasvæði, með einhverja nýtingu í huga, geti nú vegna
þessarar lagabreytingar hætt við þá fyrirætlun og vilji selja ríkinu borholurnar. Ekki
þykir þó ástæða til að láta þetta ná til eldri borhota en frá árinu 1965.
Um 6. mgr. I þessum tilvikum eru sett ákvæði um bætur til þeirra, sem verða
fyrir tjóni vegna borunar eftir jarðhita á háhitasvæði, en þeir aðilar, sem verndaðir
eru af bótaákvæðinu, eru eigendur lands á háhitasvæði, þar sem er að finna hveri
eða annan náttúrulegan jarðhita á yfirborði, svo að þeir, sem byrjað hafa vinnslu
jarðhita á háhitasvæði.
Stórfelld og langvarandi vannavinnsla úr háhitasvæði getur lækkað vatnsborð
heita grunnvatnsins. Afrennsli nær þá ekki lengur til yfirborðs, svo að hverir þorna
eða breytast í gufuaugu. Vinnslan getur einnig leitt lil þess, að kalt yfirborðsvatn
brjótist inn á svæði, sem áður var heitt. Lækkun á heitu grunnvatni og minnkun
á gufusireymi upp til yfirborðs getur orðið til þess, að vatn nálægt yfirborði, sem
áður hitnaði við rennsli um efstu jarðlög, fari kólnandi, þar sem minni varmi berst
að neðan.
Um 3. gr.
Orðalagi greinarinnar er breytt til að taka af öll tvímæli um, að ráðherra sé
heimilt að leyfa öðrum en ríkisstofnunum að framkvæma rannsóknir á jarðhita
hvar sem er á landinu. Nýtt ákvæði er um að binda skuli slíkt leyfi skilyrðum þess
efnis, að Orkustofnun gefist kostur á að fylgjast með rannsóknum leyfishafa og
leyfishafi skuli láta ráðherra i té skýrslu um niðurstöður rannsóknar að henni
Iokinni.
Um 4. gr.
Á þessari grein er gerð breyting þess efnis, að landeigendum og leiguliðum er
skylt að þola þær kvaðir, sem i greininni eru taldar, einnig í þeim tilvikum, þegar
leyfi er veitt til borunar og vinnslu á háhitasvæði og komi fullt endurgjald fyrir.
Um 5. gr.
Þetta er nýtt ákvæði, sem ætlað er að tryggja, að Orkustofnun geti fylgst með
öllum borunum á meira dýpi en 100 metra. Gefst þá Orkustofnun kostur á að tilkynna þeim, sem hyggst bora, hvort um háhita- eða lághitasvæði er að ræða.
Orkustofnun er skylt að fylgjast með vinnslu jarðhita og nýtingu hans. Nær
allar boranir eftir jarðhita eru nú gerðar með vitund Orkustofnunar og eru þær

446

Þingskjal 90—91

borholur yfirleitt dýpri en 100 m. Vinnsla jarðhita ineÖ grynnri borholum kemur
helst til greina, þegar borað er rétt við hveri í þeim tilgangi að auðvelda beislun
þess vatns, sem i hverunum er.
Um 6. gr.
Þar sem lagt er til í 2. gr„ að gjöld fyrir leyfi til varmavinnslu renni i Orkusjóð, er nauðsynlegt að taka upp nýtt ákvæði um þennan tekjulið.
Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Nd.

91. Frumvarp til laga

[83. mál]

um lántökuheimildir erlendis.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka erlent lán, að fjárhæð allt að 2 120 rnillj.
króna, eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendum gjaldeyri.

1.
2.
3.
4.

2. gr.
Andvirði lánsins skal endurlánað eða ráðstafað þannig:
Til Framkvæmdasjóðs íslands 800 millj. krónur.
Til Landsvirkjunar, vegna virkjunarframkvæmda við Sigöldu, 474 millj. kr.
Til vegagerðar 4945 millj. krónur.
Til framkvæmda í orkumálum 350 millj. krónur.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Ráðgert er að taka erlent lán, að upphæð allt að 18,2 millj. bandaríkjadala
eða jafnvirði þeirra í evrópskri reikningseiningu. Lánið verður boðið út á veðbréfamarkaði erlendis og er ekki endanlega ákveðið, hver lánsfjárhæðin verður. Lántökuheimildir er að finna í ýmsum lögum, en rétt þykir að sýna á einum stað þessar
lántökur og ráðstöfun lánsfjárins.
Fyrirhugað er að ráðstafa láni því, sem hér um ræðir, svo sem hér segir:
a. Til Framkvæmdasjóðs íslands allt að 800 millj. kr. (tæplega $ 6.8 millj.) til
endurlána vegna fjáröflunar- og framkvæmdaáætlana árið 1974. Lánið er tekið
á grundvelli 22. gr. laga nr. 93 frá 24. desember 1971 um Framkvæmdastofnun
ríkisins. Fé þessu hefur þegar verið ráðstafað og hefur Seðlabankinn veitt
Framkvæmdasjóði bráðabirgðalán í þessu sambandi, að fjárhæð um $ 3,7
millj. (443 millj. kr.)
b. Til Landsvirkjunar, vegna virkjanaframkvæmda við Sigöldu, um 474 millj.
kr„ á grundvelli laga nr. 59 frá 10. maí 1974. Seðlabankinn hefur þegar veitt
ríkissjóði bráðabirgðalán í þessu sambandi, að fjárhæð $ 4 038 753.16 (474
millj. kr.).
e. Vegna vegagerðar um 496 millj. kr. Ríkissjóður hefur þegar ráðstafað sömu
fjárhæð til vegaframkvæmda umfram fjárlög og vegaáætlun.
d. Til annarra framkvæmda í samræmi við áætlun um lánsfjáröflun til opinberrá framkvæmda á þessu ári. Heimildir eru fyrir hendi í lögum nr. 37 frá
8. maí 1974 um lántökuheimildir erlendis.
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[84. mál]

um breyting á útvarpslögum nr. 19/1971.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
5. gr. orðist svo:
Útvarpsráð skipa sjö menn. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum, kosnir
hlutfallskosningu á Alþingi eftir hverjar alþingiskosningar. Menntamálaráðherra
skipar formann og varaformann úr hópi hinna kjörnu útvarpsráðsmanna.
Útvarpsstjóri á sæti á fundum útvarpsráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.

Útvarpsráð skal kjörið þegar er lög þessi hafa tekið gildi og fellur samtímis
niður umboð núverandi útvarpsráðs.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í gildandi útvarpslögum nr. 19/1971 er mælt fyrir um, að útvarpsráð skuli
kjörið til fjögurra ára. Áður voru lagaákvæðin á þann veg, að útvarpsráð skyldi kjörið eftir hverjar alþingiskosningar. Með því var tryggt að skipan útvarpsráðs, sem
ber að gæta fyllstu óhlutdrægni, væri jafnan í samræmi við skipan Alþingis. Þykir
rélt að hverfa á ný að þessu ráði.

Sþ.

93. Tillaga til þingsályktunar

[85. mál]

uin rannsókn á kostnaði á veitt kíló af bolfiski hjá fiskiskipaflotanum.
Fhn.: Jón Árm. Héðinsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að fela Þjóðhagsstofnuninni sérstaka
rannsókn á kostnaði á veitt kíló af bolfiski hjá ýmsum flokkum fiskiskipaflotans.
Einkum skal lögð áhersla á athugun á eftirtöldum kostnaðarliðum pr. veitt kíló:
stofnkostnaði, olíu, veiðarfærum, tryggingum, viðhaldi og launagreiðslum. Athugunin
nái yfir árin 1971—1974.
Greinargerð.
Hafrannsóknastofnunin hefur látið þá skoðun í ljós, að aflamagn þorsks muni
enn fara minnkandi og verði aðeins um 350 þúsund lestir árið 1975. Ætla má, að
þorskafli landsmanna á þessu ári verði um 370 þús. lestir. Árið 1970 nam þorskaflinn 470 þúsund lestum. Þegar menn hugleiða þessa þróun og svo fjárfestinguna
í togurunum, hlýtur að vera meira en tímabært að gera sér fullkomlega grein fyrir
því, með hvaða hætti best verður staðið að veiðum á bolfiski.
Það er flestum kunnugt, að endurnýjun á fiskiskipum landsmanna á sér stað í
stóruni stökkum, en ekki eftir vel gerða athugun á hverju hver tegund skips skilar
og hvað verður eftir í þjóðarbúskapnum, þegar allt er gert upp að loknu starfsári.
Ýmsar ástæður valda þessu. Oft á tíðum ræður hér skammtíma hagnaðarsjónarmið
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á vissri fisktegund. Flutningsmaður telur, að gagngerð rannsókn á þeim þáttum,
sem hér eru upp taldir, muni stuðla að rökréttari og jafnari endurnýjun fiskiskipaflotans.
Ekki er einhlítt að hafa í liuga kostnaðarþáttinn einan sér, heldur verðum við
að meta hvaða tegundir fiskiskipa hagnýti fiskveiðilögsögu okkar sem ákjósanlegast.
Staðreynd er, að óhóflegt dráp á smáfiski ógnar nú sjálfum þorskstofninum, og er
ekki réttlætanlegt, þótt sumir telji það illa nauðsyn til þess að hafa eitthvað betri
rekstrarútkomu á sjálfu úthaldi skipsins. Einnig er jöfn og skipuleg endurnýjun
skipanna afar þýðingarmikil fyrir íslenska skipasmíði og allt atvinnulíf i landinu.
Endurnýjun í eins stórum stökkum og gerð hefur verið hér á landi knýr menn til
þess að kaupa skipin að verulegu leyti erlendis frá.
Sú skoðun hefur komið fram, að við höfum fjárfest á stuttum tíma um of í
togurum og sú mikla fjárfesting, sem þar er, muni ekki skila sér, einkum þegar
bolfiskaflinn fer ört minnkandi eins og staðreyndir sýna. Á norrænu fiskimálaráðstefnunni, sem haldin var í Tromsö í ágúst s. I., hélt Guðni Þorsteinsson fiskifræðingur gagnmerkt erindi um fjárfestingu í veiðiflota landsmanna og komst að
þeirri niðurstöðu, að greinilega hefði undanfarið verið um of fjárfest einhliða í
skuttogurum og sú mikla fjárfesting, sem þar væri bundin, gæti ekki skilað sér á
næstunni vegna minnkandi afla. Miklar umræður urðu um þetta erindi og var það
samdóma álit ræðumanna, að Guðni Þorsteinsson hefði hér rætt eitt mesta vandamálið við útgerð togara á líðandi stundu, ekki aðeins hjá íslendingum, heldur gilti
hið sama hjá öðrum fiskveiðiþjóðum við Norður-Atlantshaf.
Hið mikla stökk í kaupum á togurum nú ætti að gefa okkur nokkurt svigrúm
til þess að hugleiða með hvaða hætti endurnýjun á fiskiskipum okkar er æskilegust,
hafandi þá í huga ákveðin timabil, t. d. 1975—1980 og 1980—1985. Þess vegna er
þessi tillaga flutt, svo að grundvöllur verði lagður að jafnari og rökhugsaðri endurnýjun fiskiskipaflotans.

Sþ.

94. Fyrirspurn

[86. mál]

til menntamálaráðherra um kaup á Nesstofu.
Frá Ólafi G. Einarssyni.
Hefur ríkisstjórnin ákveðið að nota heimild i fjárlögum til að festa kaup á
Nesstofu?

Sþ.

95. Fyrirspumir.

[87. mál]

I. Til iðnaðarráðherra um vatnsvirkjunarrannsóknir til raforkuframleiðslu á
Norðurlandi.
Frá Stefáni Valgeirssyni.
1. Hvaða vatnsvirkjunarrannsóknir með raforkuframleiðslu fyrir augum eru
lengst komnar á Norðurlandi?
2. Hvenær væri hægt að hefja virkjunarframkvæmdir ef rannsóknum yrði
hraðað eins og kostur er?
3. Liggja fyrir niðurstöður um stærð fyrsta áfanga Dettifossvirkjunar?
4. Hafa verið gerðar athuganir á, hvaða orkufrekur iðnaður kæmi helst til
greina á Norðurlandi með Dettifossvirkjun fyrir augum eða aðra stórvirkjun þar?
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II. Til iðnaðarráðherra um lagningu byggðalínu til Norðurlands.
Frá Stefáni Valgeirssyni.
1. Er búið að ákveða, hvenær hafist verði handa um lagningu byggðalínu frá
Hvalfirði að Varmahlíð?
2. Hvenær er fyrirhugað að því verki verði lokið?
III. Til iðnaðarráðherra um rannsóknir og virkjunarundirbúning á Kröflusvæðinu.
Frá Inga Tryggvasyni.
Hversu langt er komið rannsóknum á háhitasvæðinu í Kröflu og hver er
árangur þeirra rannsókna, sem fram hafa farið? Hvenær verður ákvörðun
tekin um kaup á vélum í væntanlega Kröfluvirkjun og hvenær er áætlað að
hún taki til starfa?
IV. Til iðnaðarráðherra um rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti.
Frá Inga Tryggvasyni.
Hvað líður rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti við íshólsvatn?
V. Til iðnaðarráðherra um virkjunarrannsóknir á Dettifosssvæðinu.
Frá Inga Tryggvasyni.
Hversu lengi hafa rannsóknir á virkjunarmöguleikum við Dettifoss staðið,
hversu miklu fé hefur verið varið til þessara rannsókna og hverjar eru niðurstöður þeirra?

Sþ.

96, Tillaga til þingsályktunar

[88. mál]

um landmælingastjórn ríkisins.
Flm.: Ólafur G. Einarsson, Ellert B. Schram.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta semja frumvarp til laga um landmælingastjórn ríkisins.
Til þess að semja frumvarpið skal ríkisstjórnin skipa nefnd fimm manna. Skal
einn tilnefndur af Rannsóknaráði ríkisins, einn af Dómarafélagi tslands, einn af
Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn af Verkfræðingafélagi tslands. Formaður
nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar.
Með samningu frumvarpsins skal m. a. að þvi stefnt, að undir landmælingastjórn
heyri stjórnun þríhyrningamælinga á tslandi og hæðarmerkjakerfisins, kortamælingar og kortaútgáfa ríkisstofnana, lóða-, landa- og jarðamarkamælingar.
Nefndin hraði svo störfum, að frumvarp um þetta efni verði lagt fyrir næsta
reglulegt Alþingi.
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Greinargerð.
Sainhljóða tillaga var flutt haustið 1973. Henni fylgdi þá svo hljóðandi greinargerð:
Tilgangurinn nieð flutningi þessarar tillögu er að fá fram vilja Alþingis til þess,
að samræmdar verði aðgerðir þeirra aðila á vegum ríkisins, sem fást við landmælingar, þannig að sem best nýtist það fé, sem lagt er fram, og sem víðtækust not
verði af gerðum mælingum.
í dag fara þríhyrningamælingar og kerfishundnar hæðannælingar fram á veguin 5 ríkisstofnana. Þær eru: Landmælingar ístands, Landsvirkjun, Orkustofnun,
Skipulag rikisins og Vegagerð ríkisins. Auk þess Sjómælingar Islands að einhverju
leyti.
Engin lög cða reglur eru til um það, hvernig framkvæma eigi þessar mælingar,
svo að þær komi að sem víðtækustum notum og geti fengið almennt og viðurkennt
gildi. Þegar af þeirri ástæðu ætti nauðsyn lagasetningar að vera augljós. Með setningu laga um landmælingastjórn ríkisins er þó alls ekki átt við það, að komið skuli
á fót stofnun, sem framkvæma eigi þessar mælingar, heldur verði um að ræða
stjórn, sem samræmi aðgerðir þessara aðila, svo að fjármunum verði ekki kastað á
glæ, heldur fáist full nýting af útlögðu fé.
Það sama gildir um kortagerð.
Á ráðstefnu, sem Verkfræðingafélag íslands hélt 1971 um mælingakerfi á íslandi,
var rækilega bent á nauðsyn á samræmingu kortagerðar og hæðarmælinga. Skulu
hér tilfærð nokkur atriði úr greinargerðum, sem lagðar voru fram á nefndri ráðstefnu:
í greinargerð Vegagerðar ríkisins koma fram óskir um „ ... að gert verði á næstu
árum nægilega gott og þétt hæðarkerfi á eða meðfram helstu umferðarleiðum, þannig,
að sú vegagerð, sem framkvæmd verður á þessum aðalleiðum, geti notið góðs af
þessu kerfi og að Vegagerð ríkisins þurfi ekki að kosta stórfé til þess að flytja nákvæmt kerfi út um þau svæði, sem byggja þarf á.
Brýn þörf virðist einnig vera að samræma öll þau staðbundnu hæðarkerfi, sem
í notkun eru.“
1 yfirliti Orkustofnunar segir: „ ... er það skoðun höfundar þessarar greinargerðar, að fallmælingar eftir endilöngum mælisvæðum og milli mælisvæða eigi að
framkvæma sem nákva;mnismælingar. Nákvæmnismælingar væri hægt að endurtaka
síðar, að minnsta kosti þá liluta línanna, sem áhugi jarðeðlisfræðinga beinist einkum
að. Þetta verkefni er verðugt samvinnu þeirra innlendu stofnana, sem hlut eiga að
máli, að ógleymdum þeim erlendu stofnunum, sem leggja fé í rannsóknir af þessu
tagi.“
Og í greinargerð frá samtökum íslenskra verktaka segir: „Hæðarkerfi byggðarlaga eru yfirleitt ósamræmd sín á milli, þótt notast megi við þau innan ákveðins
svæðis. Þetta ósamræmi veldur vandræðum, strax og leggja þarf vegi með varanlegu yfirborði.“
Og síðar í sömu skýrslu segir svo um undirbúningsmælingar vegna varanlegrar
gatnagerðar: „Þessar mælingar eru bæði dýrar og unnar í flýti, þannig að hættara
er við skekkjum, auk þess sem svona staðbundin flýtisverk eru oft einskis nýt fyrir
aðra en þá, sem að framkvæmdinni standa.“
Ætla má, að þessi tilvitnuðu orð séu sönn lýsing á allt of mörgurn verkum á
sviði landmælinga á íslandi: Staðbundin flýtisverk, oft einskis nýt fyrir aðra en þá,
sem að framkvæmdinni standa.
Þegar litið er til þeirra miklu fjárhæða, sem árlega fara til landmælinga á íslandi, má ljóst vera, að raunhæfar úrbætur verður að gera.
Miðað við árið 1973 má ætla, að varið sé a. m. k. 160 milljónum króna til þessara mála af ríkisstofnunum, sveitarfélögum og verktökum.
En þótt veigamikið sé, að fjármagnið nýtist sem best, er ekki síður mikilvægt,
að mælingar nái tilætluðum árangri, séu rétt gerðar og samræmdar, hafi lagalegt
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gildi og hægt sé að setja landa- eða jarðamörk á kort eða út í landið án mikillar
fyrirhafnar.
Lög um landamerki o. fl. eru frá árinu 1919, og frá 1914 eru lög um mælingu og
skrásetningu lóða og landa i lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Þessi lög um mælingu
lóða og landa í Reykjavík (og tilsvarandi lög fyrir Akureyri) gera ráð fyrir lóðalýsingum á sama hátt og lýsingar landa- eða jarðamarka. Þessar lýsingar hafa fyrir
löngu verið lagðar á hilluna, en í staðinn gerðir lóðauppdrættir. Svo er á öllum — eða
flestum
þéttbýlisstöðum, þólt engin lög séu til um gerð slíkra uppdrátta. Þessir
lóðauppdrættir eru bundnir inn í veðmálabækur, þegar eignarheimildum er þinglýst,
þótt engin lög séu til um réttarstöðuna.
Lóða- og landamælingar verður að gera með nákvæmum þríhyrningamælingum
í nothæfri vörpun. Aðeins á þann hátt er hægt að varðveita landa- og jarðamörk
i framtíðinni. Þá er það og ljóst, að cf við eigum að hat'a full not af tölvutækni, verður
að mæla öll lóða- og jarðamörk, bæði í þéttbýli og strjálbýli, í þríhyrningakerfi landsins.
1 dag er ekki ljóst, hvaða kortaútgáfu íslendingar eru að reyna að mæla fyrir
eða hvort þær kortaútgáfur eru þær hentugustu fyrir sem flesta aðila, hvort halda
eigi áfram kortaútgáfu Dana eða taka eigi upp nýja útgáfu.
Með vísun til framanritaðs er það skoðun flutningsmanna, að nauðsynlegt sé
að setja lög um landmælingastjórn. Með því má ætla, að unnt verði að samræma aðgerðir þannig, að ríkisstofnanir, sveitarfélög og verktakar vinni að sama markmiði og
sem mest hagkvæmni náist fyrir útlagt fé.

Sþ.

97. Tillaga til þingsályktunar

[89. mál]

um öryggisþjónustu Landssímans.
Flm.: Gunnlaugur Finnsson, Páll Pétursson, Þórarinn Sigurjónsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að Landssiminn geri
áætlun um öryggisþjónustu þannig að fullnægt verði ákvæðum 42. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 56 1973. Framkvæmd áætlunarinnar hafi forgang.
Greinargerð.

Svo sem kunnugt er, gerði Landssíminn víðtækar breytingar um land allt á afgreiðslutíma símstöðvanna nú á liðnu sumri. Að vísu lengdist hann sums staðar, en
víðar mun hann þó hafa styst. Þessar ráðstafanir hafa hlotið mjög mikla gagnrýni,
einkum vegna þess að sá tími lengdist mjög, sem heil byggðarlög gátu ekki náð
sambandi við staði þar sem læknar eða hjúkrunarkonur eru starfandi. Geta liðið
allt að 16 klst. án þess að samband náist.
Svör Landssimans við fram kominni gagnrýni hafa verið þau, að breytingin
hafi verið gerð af hagkvæmnisástæðum.
Ekki er í þingsályktunartillögu þessari lagst gegn hagkvæinni í rekstri Landssímans, en hitt er ljóst, að gildi simans sem öryggistækis í sveitum landsins hefur
rýrnað við þessa breytingu á sama tima og bundið er í lögum, að fjarskipta- og
símaþjónusta í héruðum landsins tryggi landsmönnum, að þeir geti náð til læknis
án tafar, sbr. tilvitnun í lagagrein.
Ekki verður við það unað, að öryggiskennd fólks í dreifðustu byggðunum
minnki fyrir aðgerðir stjórnvalda.
Ætla má, að með samræmdum aðgerðum megi bæta þjónustuna og gera hana
viðunandi. Má þar benda á fjarskiptastöð fyrir einangruð byggðarlög eða tengingu
eins öryggissíma við sjálfvirka símakerfið fyrir ákveðinn fjölda bæja, þar sem því
verður við komið.
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98. Frumvarp til laga

[90. mál]

um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
Flm.: Gunnlaugur Finnsson.
1. gr.
4. töluliður 2. gr. laganna hljóði svo:
Snæfellsnesumdæmi: Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, Flateyjarhreppur.
6. töluliður sömu gr. hljóði svo:
Barðastrandarumdæmi: Múlahreppur í Austur-Barðastrandarsýslu og VesturBarðastrandarsýsla.
7. töluliður sömu gr. hljóði svo:
ísafjarðarumdæmi: ísafjarðarkaupstaður, Bolungarvík, Vestur- og Norður-ísafjarðarsýslur.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Við setningu núgildandi laga er ljóst, að ekki hefur verið tekið nægilegt tillit
til landfræðilegra aðsta;ðna varðandi skiptingu landsins í dýralæknaumdæmi.
í sumum umdæmum voru þá ekki starfandi dýralæknar. Svo var t. d. í Patreksfjarðarumdæmi, en þar hóf dýralæknir störf á þessu ári. Patreksfjarðarumdæmi nær
samkvæmt gildandi lögum allt norður til Önundarfjarðar, en ljóst er, að mun greiðari
samgöngur liggja frá Isafirði til syðri hluta Vestur-Isafjarðarsýslu en frá Patreksfirði.
Á sama hátt eru mun greiðari samgöngur frá Stykkishólmi til Flateyjarhrepps
en frá Patreksfirði.
Rétt þykir því að lögfesta nýja umdæmaskiptingu fyrir þetta svæði og er frumvarp þetta flutt að ósk forráðamanna á viðkomandi svæðum.

Nd.

99. Nefndarálit

[24. mál]

um frv. til 1. um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt.
— Fjarverandi afgreiðslu málsins var Lúðvik Jósepsson.
Alþingi, 4. des. 1974.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Eyjólfur K. Jónsson.

Lárus Jónsson,
fundaskr.

Eyjólfur Sigurðsson.

Tómas Árnason.

Þórarinn Þórarinsson
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[91. mál]

um breyting á lögum nr. 68 frá 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt.
Flm.: Sighvatur Björgvinsson, Karvel Pálmason, Benedikt Gröndal,
Eyjólfur Sigurðsson.
1. gr.
Aftan við 10. gr. laganna bætist nýr stafliður, er hljóði svo:
I. Tekjur verkafólks í fiskiðnaði fvrir nætur- og helgidagavinnu.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta til
rikissjóðs fyrir skattárið 1974.
Greinargerð.
Fiskveiðar og fiskvinnsla eru undirstöðuatvinnugreinar þjóðarbúsins. Á þessum
atvinnugreinum byggist afkoma þjóðarbúsins. Þessi störf eru erfið, áhættusöm og
oft unnin við aðstæður, sem eru að mörgu leyti lakari en búnar eru starfsfólki í
öðrum atvinnugreinum.
Verkafólk í fiskiðnaði býr jöfnum höndum við minna atvinnuöryggi en starfsfólk í flestum öðrum atvinnugreinum — þótt verulega hafi áunnist til bóta í þeim
efnum með samningum aðila vinnumarkaðarins á s. 1. vetri urn kauptryggingu í
áföngum — og meira vinnuálag, einkum á ákveðnum árstímum, en hollt getur talist.
í mörgum verstöðvum ríkir árstíðabundinn skortur á vinnuafli við fiskvinnslustörf,
þannig að vinnuálagið á því fólki, sem við fiskvinnu starfar, kevrir úr hófi fram.
Þarf þá að leggja nótt við dag til þess að bjarga verðmætum sjávarafla og er oft á
tíðum unnið jafnt helga daga sem virka um Ianga hríð. Einkum og sér í lagi á þetta
sér stað í smærri kaupstöðum við sjávarsiðuna og sjávarþorpum. Kvartar verkafólkið
á þessurn stöðum undan hinu gifurlega vinnuálagi, en gengst þó undir það af tveimur
meginástæðum — í fyrsta lagi vegna þess, að fiskvinnslustörfin eru meðal lægst
launuðu starfa í þjóðfélaginu og verkafólkið í þeirri atvinnugrein þarf á öllu sinu
að halda til þess að hafa í sig og á, og í öðru lagi vegna þess viðhorfs, sem er rikjandi í verstöðvum landsins, að verðmætum sjávarafla verði að bjarga frá skemmdum svo að þjóðarbúið geti til fulls notið ávaxtanna af vinnslu auðlinda hafsins.
Flutningsmenn þessa frv. telja, að þjóðarbúið hafi ekki metið sem skyldi vinnuframlag þessa fólks og það óhóflega vinnuálag, sem það leggur á sig i þágu þjóðarheildarinnar. Störf þess eru illa launuð og hið opinbera — ríki og sveitarfélög —
tekur til sín í opinber gjöld verulegan hluta þeirra viðbótarlauna, sem þetta verkafólk fær vegna mikillar og óæskilegrar — en oftast óumflýjanlegrar — nætur- og
helgidagavinnu. Flutningsmenn telja bæði réttlátt og sanngjarnt að þessu sé breytt
á þann veg, að verkafólk i fiskiðnaði verði undanþegið tekjuskatti fyrir nætur- og
helgidagavinnu. Slik breyting mundi ekki rýra tekjur ríkissjóðs að neinu marki,
en yrði í senn til þess að gera fiskvinnslustörfin eftirsóknarverðari en þau eru nú,
— þá væntanlega draga eitthvað úr vinnuaflsskorti þar og minnka óhóflegt vinnuálag, — og að bæta nokkuð kjör þessa láglaunafólks, sem með vinnu sinni á einn
drýgsta þáttinn í þvi að standa undir rekstri þjóðarbúsins.
Þá vilja flm. benda á, að nú liggur fvrir Alþingi frv. til laga á þskj. 79 um að
undanþiggja tekjuskatti tekjur sjómanna af bolfiskveiðum á bátaflotanum, og telja
eðlilegt, að slíkri breytingu fylgi einnig sambærilegar ráðstafanir varðandi það verkafólk í tengslum við sjávarútveginn, sem stundar störf sín í landi. Þvi markmiði væri
náð með samþykkt þessa frv.
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101. Tillaga til þingsályktunar

[92. mál]

um verðjöfnun á flugvélabensíni.
Flm.: Steingrímur Hermannsson, Halldór Ásgrímsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að koma á verðjöfnun á flugvélabensíni,
þannig að söluverð verði hið sama á öllum útsölustöðum á landinu.
Greinargerð.
I lögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953, segir svo
í 1. gr.:
„Söluverð á gasolíu, brennsluoliu, ljósaolíu og bensini skal vera hið sama
á öllum útsölustöðum á landinu.“
í löguni þessum er engin undantekning gerð. Ljóst er, að þeim er ætlað að ná til
alls slíks eldsneytis, sem í lögunum er talið.
I reglugerð um verðjöfnun á oliu og bensini frá 29. desember 1956 segir hins
vegar svo í 1. gr. meðal annars:
„Söluverð á bensini, öðru en flugvélabensíni, skal vera hið sama frá öllum
útsölustöðum, þ. e. birgðastöðvuin og bensíndælum.“
Af einhverjum ástæðum er flugvélabensín undanskilið í reglugerð viðskiptaráðuneytisins, þótt ekki verði séð, að nokkur stafur sé fyrir því í þeim lögum, sem reglugerðin byggist á.
Samkvæmt upplýsingum frá olíufélaginu Skeljungi var útsöluverð s. 1. haust á
nokkrum stöðum á landinu fyrir hvern lítra af flugvélabensini eins og hér segir:
Reykjavík.............................................................................
Akureyri ...............................................................................
Egilsstaðir ...........................................................................
Isafjörður .............................................................................
Höfn i Hornafirði ...............................................................

kr.
—
—
—
■—

20.10
21.95
25.05
25.65
25.90

Flugvélabensín er þannig yfirleitt um 25 af hundraði dýrara utan Reykjavikur,
nema á Akureyri.
Á undanförnum árum hefur smáum flugfélögum með aðsetur í hinum ýmsu
landshlutum fjölgað. Þau hafa innt af hendi ómetanlega þjónustu fyrir samgöngur
viðkomandi landshluta. Sjúkraflug hefur í mörgum tilfellum byggst á slíkum flugfélögum. Þau hafa annast mikið farþegaflug og póstsamgöngur í vaxandi mæli, og
ýmsa aðra ómetanlega þjónustu slikra flugfélaga mætti nefna.
Víðast hvar verða þessi flugfélög að greiða 25 af hundraði hærra verð fyrir
bensín það, sem þau nota, en flugfélögin, sem staðsett eru í Reykjavík. Þetta getur
munað mjög miklu í rekstrarkostnaði þessara flugfélaga, jafnvel svo að rekstrargrundvöllur næst ekki.
Sala á flugvélabensini utan Reykjavíkur er hins vegar sáralitið brot af því, sem
selt er í Reykjavik. Verðjöfnunargjald yrði því mjög lágt.
Þótt ofangreind reglugerð fái naumast staðist með tilliti til gildandi laga, má
ef til vill afsaka umrælt ákvæði hennar með því, að mjög fáar flugvélar voru staðsettar á landsbyggðinni árið 1956. Þetta er hins vegar gjörbreytt nú. Þvi verður að
krefjast þess, að staðið sé við ákvæði laga og komið á verðjöfnun á flugvélabensini.
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102.

Nefndarálit

[61. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 6/1971, um Hótel- og veitingaskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með samþykkt þess með eftirfarandi
breytingu. Einn nefndarmanna, Steingrímur Hermannsson, var fjarverandi afgreiðslu
málsins.
BREYTINGARTILLAGA:
1. gr. orðist svo:
2. gr. laganna orðist svo:
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. Ráðherra skipar sjö manna
skólanefnd með þessum hætti: Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu
Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda, einn eftir tilnefningu Félags framreiðsluraanna, einn eftir tilnefningu Félags matreiðslumanna, einn eftir tilnefningu Matsveinafélags Sjómannasambands fslands, tvcir cftir tilnefningu nemenda í Hótel- og
veitingaskóla íslands úr hópi reglulegra nemenda skólans, en formaður skólanefndar
skal skipaður án tilnefningar. Sjö varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára.
Skólastjóri hefur á hendi daglega stjórn skólans og fjárreiður hans.
Alþingi, 4. des. 1974.
Axel Jónsson,
Steinþór Gestsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
form., frsm.
fundaskr.
Jón Árm. Héðinsson.
Ragnar Arnalds.
Ingi Tryggvason.

Nd.

103. Frumvarp til laga

[93. mál]

um breyting á lögum nr. 68 frá 11. maí 1966, um iðnfræðslu.
Flm.: Karvel Pálmason.
1- gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Iðnskólar skulu vera minnst einn i hverju skólaumdæmi landsins, þeirra er nú
eru, svo og starfandi skólar með minnst 60 nemenduin, er lög þessi taka gildi.
Skulu skólaumdæmi vera sem hér segir:
1. Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla og Dalasýsla.
2. Barðastrandarsýslur.
3. Vestur-ísafjarðarsýsla, Bolungarvikurkaupstaður, ísafjarðarkaupstaður, Norðurísafjarðarsýsla og Strandasýsla.
4. Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla, Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókskaupstaður og Siglufjarðarkaupstaður.
5. Eyjafjarðarsýsla, Akureyrarkaupstaður, Dalvíkurkaupstaður, ólafsfjarðarkaupstaður, Suður-Þingeyjarsýsla, Húsavíkurkaupstaður og Norður-Þingevjarsýsla.
6. Norður-Múlasýsla, Sevðisfjarðarkaupstaður, Suður-Múlasýsla, Neskaupstaður,
Eskifjarðarkaupstaður og Áustur-Skaftafellssýsla.
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7. Vestur-Skaftafellssýsla, Vestmannaeyjakaupstaður, Rangárvallasýsla og Árnessýsla.
8. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjarðarkaupstaður, Keflavíkurkaupstaður,
Grindavíkurkaupstaður, Kópavogskaupstaður og Seltjarnarneskaupstaður.
9. Reykjavíkurborg.
Ráðherra getur, að fengnum tillögum iðnfræðsluráðs, gert breytingar á skólaumdæmum. Ráðherra ákveður skólasetur, að fengnum tillögum iðnfræðsluráðs og sýslunefnda og bæjarstjórna í hlutaðeigandi skólaumdæmi. Skal að jafnaði ákveða skólasetur þar, sem nemendafjöldi er mestur innan hvers skólaumdæmis.
Iðnskólar veita fræðslu nemendum, sem iðnmeistarar og iðnfyrirtæki hafa tekið
til iðnnáms samkvæmt lögum þessum, og svo nemendum, er verklegt nám stunda í
verknámsskólum eða öðrum skólavinnustöðvum, eftir því sem við á og ákveðið verður
í reglugerð.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta felur í sér breytingu á skiptingu landsins í iðnskólaumdæmi á
þann veg, að Barðastrandarsýslur verði sérstakt skólaumdæmi, og er þá haft í huga,
að skólasetur verði á Patreksfirði. Jafnframt er lagt til, að hafa skuli minnst einn
iðnskóla í hverju skólaumdæmi, en það er bundið við einn skóla í núgildandi lögum.
Iðnaðarmannafélagið á Patreksfirði stofnaði iðnskóla þar í janúar 1942 og starfar
hann enn. Fram til ársins 1972 höfðu 137 innritast í skólann, en 91 lokið prófi, og
“tafar mismunurinn af því, að sumir nemendur luku ekki námi við skólann. Margir
beirra héldu áfram námi við aðra iðnskóla. Skólinn hefur haft aðsetur i litlu leiguhúsnæði og hefur það leitt til takmörkunar á nemendafjölda, en innritunarár hafa
aðeins verið 13 og brautskráningarár 11 á þessu tímabili. Skólinn hefur samt sem
áður getað sinnt að mestu leyti þörfum þorpsins fyrir iðnfræðslu, þótt sumir hafi
orðið að leita annað. Þeir hafa undantekningarlaust farið í iðnskólann í Reykjavík.
Hætt er við, að iðnskólinn á Patreksfirði muni hætta starfsemi í náinni framtíð
vegna fjárhagserfiðleika, ef hann hlýtur ekki viðurkenningu sem skólasetur samkvæmt iðnfræðslulögum. Með samþykkt þessa frumvarps skapast grundvöllur til að
efla iðnskólann á Patreksfirði, svo að iðnnemar á sunnanverðum Vestfjörðum neyðist
ekki í framtíðinni til að leita suður til Reykjavíkur með iðnnám sitt. Almennur áhugi
er á Patreksfirði á eflingu iðnskólans, og hefur stjórn sveitarfélagsins bæði gert
samþykkt um málið og sent álitsgerð til fræðsluyfirvalda. Einnig hefur sýslunefnd
Vestur-Barðastrandarsýslu gert samþykkt um iðnskóla á Patreksfirði svo og Fjórðungsþing Vestfjarða. Þá hafa ýmsir fundir heimamanna á undanförnum árum gert
samþykktir, sem allar fela í sér viljayfirlýsingar um viðurkenndan iðnskóla á
Patreksfirði.
Um 1. gr.
Greinin felur í sér, að ekki verði lengur ákveðið, að einungis einn iðnskóli skuli
vera í hverju kjördæmi, heldur minnst eitt skólasetur. Það, sem í gildandi lögum er
hámarksákvæði, verður því lágmarksákvæði.
Jafnframt felur greinin i sér, að skólaumdæmum er fjölgað um eitt, þ. e. Barðastrandarsýslur verða sérstakt skólaumdæmi.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.
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104. Nefndarálit

[83. mál]

um frv. til 1. um lántökuheimildir erlendis.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með því, að það verði samþykkt
óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Lúðvik Jósepsson.
Alþingi, 5. des. 1974.
ólafur G. Einarsson,
Lárus Jónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Tómas Árnason.
Þórarinn Þórarinsson.

Nd.

Eyjólfur Sigurðsson.
Eyjólfur K. Jónsson.

105. Frumvarp til laga

[94. mál]

um Tæknistofnun Vestfirðinga.
Flm.: Kjartan ólafsson.
1. gr.

Sett skal á stofn tækniþjónustustofnun á Vestfjörðum. Stofnunin heitir Tæknistofnun Vestfirðinga og hefur aðsetur á ísafirði. Tæknistofnun Vestfirðinga er sjálfstæð stofnun, sem rekin er í samvinnu af ríkinu og samtökum sveitarfélaga í Vestfj ar ðakj ördæmi.
2. gr.
Framkvæmdastofnun ríkisins skal í samvinnu við Fjórðungssamband Vestfirðinga annast undirbúning þess, að slikri stofnun verði komið á fót.
3. gr.

Tæknistofnun Vestfirðinga vinnur sem ráðgefandi aðili og tekur að sér rannsóknar-, hönnunar- og eftirlitsstörf, sem vinna þarf á Vestfjörðum á vegum ríkis,
sveitarfélaga eða einstaklinga, sem þess óska. Þá skal einnig heimilt, ef henta þykir,
að störf að áætlanagerð fyrir Vestfirði samkvæmt 31. gr. laga nr. 93 frá árinu 1971,
um Framkvæmdastofnun rikisins, fari fram innan Tæknistofnunar Vestfirðinga eða
í beinum tengslum við hana.
4. gr.
Stjórn stofnunarinnar skipa 5 menn og skulu tveir tilnefndir af Framkvæmdastofnun ríkisins, en þrír af samtökum sveitarfélaga i Vestfjarðakjördæmi.
5. gr.

Stofnkostnaður greiðist að fjórum fimmtu hlutum úr ríkissjóði, en að einum
fimmta af samtökum sveitarfélaga í Vestfjarðakjördæmi. Miðað skal við að stofnunin selji þjónustu sína á gangverði, en verði um hallarekstur að ræða greiðist hann
af sömu aðilum og í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
6. gr.

öllum ríkisstofnunum og opinberum framkvæmdaaðilum, sem fengin eru verkefni
á Vestfjörðum, ber að leita fyrst til Tæknistofnunar Vestfirðinga um þá þjónustu,
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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sem henni er ætlað að láta í té, sbr. 3. gr., áður en leitað er til annarra aðila á
sama sviði.
7. gr.

Stofnunin getur sett upp útibú innan kjðrdæmisins, að fengnu samþykki Framkvæmdastofnunar ríkisins.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

8- gr.

Greinargerð.
Með þessu frumvarpi er lagt til að sett verði á fót tækniþjónustustofnun á
ísafirði. Gert er ráð fyrir að um verði að ræða sjálfstæða stofnun, sem komið verði
á fót og hún rekin í samvinnu af ríkinu og samtökum sveitarfélaga á Vestfjörðum.
Framkvæmdastofnun ríkisins skal hafa forustu um, að sú tækniþjónustustofnun,
sem hér um ræðir, verði sett á stofn. Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir því að í nokkru
verði hreyft við núverandi skipan á rikisstofnunum eða stofnunum sveitarfélaga á
Vestfjörðum. Hins vegar er hér ráð fyrir því gert að Tæknistofnun Vestfirðinga
vinni eftir rcikningi þau sérfræðistörf fyrir opinhera framkvæmdaaðila og stofnanir,
sem vestfirðingar verða nú að sækja til Reykjavikur.
í stað þess, að sérfræðivinna fer nú mestöll fram í Reykjavík með tilheyrandi
aukakostnaði vegna ferðalaga, færi sú vinna fram heima í héraði. Með því fyrirkomulagi, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir, ættu heimamenn greiðan aðgang, milliliðalaust, að þeim sérfræðingum, sem ábyrgð bera á mikilvægum verkefnum. Trygging
ætti að vera fvrir betri hönnun og betra, en ódýrara eftirliti, og því ódýrari og betri
framkvæmd.
Það að flytja heim í hérað umtalsverðan þátt sérfræðistarfa, eins og hér er lagt
til, mundi vafalaust geta haft mjög jákvæð áhrif á byggðaþróun.
Viðbótarútgjöld ríkissjóðs, sem stíkri breytingu fylgdu, ættu ekki að þurfa að
vera veruleg, því að ekki ætti að vera dýrara að inna af hendi sérfræðistörf vegna
framkvæmda á Vestfjörðum á ísafirði hetdur en i Reykjavík. Stofnkostnaður vegna
húsnæðis er þó óhjákvæmilegur.
Verkefni, sem augljóst er að fela mætti slikri stofnun sem hér um ræðir, eru
m. a.: Áætlanagerð, hönnun og eftirlit með bvggingu hafna. Rannsóknir, hönnun og
eftirlit með byggingu raforkuvera, jarðvarmaveitna og fjarvarmaveitna. Hönnun
vega, brúa og jarðganga. Gerð flugvalla. Gerð skipulags kaupstaða og kauptúna.
Hönnun og eftirlit með hvers konar opinberum byggingum, svo sem skólum og
sjúkrahúsum. Hvers konar öryggiseftirlitsstörf, svo sem rafmagns- og eldvarnaeftirlit.
Þá er gert ráð fyrir að það starf að áætlanagerð, sem nú þegar er unnið að og
launað að þrem fjórðu hlutum af Framkvæmdastofnun rikisins, verði unnið í nánum tengslum við tæknistofnunina eða innan hennar.
Meðal verkefna, sem eðlilegt má kalla að sveitarfélögin leituðu til slikrar tæknistofnunar með, má nefna gatna-, holræsa- og vatnsveitugerð.
Ýmiss konar rannsóknarstörf mætti enn fremur fela slíkri stofnun og t. d. tengja
við hana útibú frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins.
Væri slík stofnun komin á fót, er ekki óliklegt að tilvera hennar gæti orðið því
skólastarfi, sem haldið er uppi á Tsafirði á framhaldsskólastigi, að nokkru liði, þar
sem þeir sérfræðingar, er þar störfuðu, gætu í ýmsum tilvikum annað stundakennslu
á sínu sérsviði.
Það er öllum kunnugt, sem til þekkja úti um land, hvílik blóðtaka það hefur
verið mörgum byggðarlögum að sjá á bak nær öllu þvi unga fólki, sem farið hefur
tit langskólanáms. Ein meginrökin fyrir þeirri framkvæmd, sem þetta frumvarp
gerir ráð fyrir, eru tengd þörfinni fvrir að vinna þarna nokkuð á móti.
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Helstu mótbárurnar gegn því, að hægt væri að vinna sérfræðistörf af ýmsu tagi
úti um land, hafa verið þær, að starfseiningar yrðu of smáar. Með þvi fyrirkomulagi,
sem hér er gert ráð fyrir, að tengja saman verkefni, sem nú eru í höndum fjölmargra
stofnana hér í Reykjavík, ættu slíkar mótbárur að hverfa.
Með þessu frumvarpi er eingöngu lagt til að sett verði á fót tæknistofnun fyrir
vestfirðinga. Auðvitað mætti hugsa sér, að slíkar stofnanir kæmu einnig upp viðar,
en rökin fyrir þvi, að byrjað væri á Vestfjörðum, eru þau, að enginn landshluti hefur
orðið jafnilla úti í búferlaflutningum siðustu áratuga. Þar er því brýnast að snúa
vörn í sókn hvað byggðaþróun snertir.
Frumvörp í þessa átt hafa fyrr verið lögð fram á Alþingi, en þá verið gert ráð fyrir
verkfræðiskrifstofu með þrengra starfsviði en hér er lagt til. Þetta frumvarp gerír
hins vegar ráð fyrir því, að mjög verulegur hluti þeirrar sérfræðivinnu, sem unnin
er á vegum opinberra stofnana hér í Reykjavik vegna framkvæmda á Vestfjörðum,
flytjist heim í hérað.
Frumvarpið miðar að því að snúa við þeim straumi fjármagns og þekkingar,
sem á undanförnum áratugum hefur runnið utan af landsbyggðinni til Stór-Reykjavíkursvæðisins. Hér verður rikisvaldið að taka markvissa forustu, ef árangur á
að nást.
Þess skal að lokum getið, að á Fjórðungsþingi Vestfirðinga, sem haldið var 23.
—24. ágúst s. 1., var gerð samþykkt um þetta mál. Þar segir svo:
„Fjórðungsþing Vestfirðinga 1974 skorar á þingmenn kjördæmisins að beita sér
fyrir því á Alþingi, að sett verði á stofn tækniþjónustustofnun á Vestfjörðum í samvinnu við sveitarfélögin, sem annist allt hönnunarstarf er framkvæma þarf á vegum
ríkisins og sveitarfélaga i fjórðungnum. Það er álit Fjórðungsþingsins, að slík stofnun
gæti verið það stór, að starfrækja mætti hana á tveim stöðum í fjórðungnum. Fjórðungsþingið minnir á, að á hverju ári renna tugir milljónir króna út úr fjórðungnum
til greiðslu á sérfræðivinnu, auk þess sem fjórðungurinn fer algerlega á mis við þá
hagkvæmni, sem af því leiðir, að þessir menn séu búsettir i héraðinu.**

Ed.

106. Prumvarp til laga

[95. mál]

um breyting á vegalögum nr. 80 10. júlí 1973.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
1. mgr. 10. gr. orðist svo:
Vegamálastjóri semur tillögur að vegáætlun fyrir þjóðvegi, aðalfjallvegi, aðra
fjallvegi, þjóðgarðavegi og vegi að fjölsóttum ferðamannastöðum til fjögurra ára
i senn til leiðbeiningar um skiptingu þess fjár, sem til ráðstöfunar er hverju sinni
til vegagerðar. Skal áætlunin annars vegar gera grein fyrir þeim framkvæmdum,
sem fyrirhugaðar eru á timabilinu, en hins vegar þeirri fjáröflun, sem gert er ráð
fvrir vegna þeirra.
2. gr.
2. mgr. 11. gr. orðist þannig:
1 vegáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðun um heildarkostnað hvers
mannvirkis þrjú fyrstu ár áætlunartímabilsins.
3- gr.
Við 12. gr. bætist:
.... eða að orkuveri.
Heimilt er að taka í tölu landsbrauta vegi að flugvöllum utan kaupstaða, þar
sem reglubundið áætlunarflug hefur verið starfrækt samkvæmt leyfi samgöngu-
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ráðuneytisins í eitt ár eða lengur. Enn fremur er heimilt að taka í tölu landsbrauta
vegi að skólastöðum og öðrum hliðstæðum stöðum, þar sem vísir að þorpi hefur
myndast vegna þeirrar starfsemi, sem þar fer fram.
4. gr.

í stað orðanna „300 íbúum“ í c-lið 19. gr. komi: 200 íbúum.
Við d-lið bætist: .... og sjúkraflugvöllum.
3. mgr. orðist svo:
Sýsluvegur samkvæmt a-lið þessarar greinar skal aldrei teljast ná nær býli
en 50 m, ef hann endar þar.
5- gr.
Við 20. gr. bætist:
Heimilt er að styrkja af fé sýsluvegasjóðs lagningu og viðhald vega að sumarbústaðahverfum, enda náist samkomulag um mótframlag af hálfu eigenda og um
afnot vegarins.
6. gr.
21. gr. orðist svo:
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a. m. k. andvirði þriggja dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri
verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið
er lagt á.
Hreppsfélag getur ákveðið að greiða til sýsluvegasjóðs allt að tvöfalt hærri
upphæð en getur i 1. mgr., og skal sú ákvörðun tilkynnt sýslumanni fyrir 15.
febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers hrepps og tilkynnir oddvita fyrir
1. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi síðar en á næsta manntalsþingi.
7. gr.

2. mgr. 23. gr. orðist svo:
Vegaskattur skal nema 2.0 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja, en
3.0 af þúsundi af fasteignamatsverði landa og lóða.
8. gr.
í stað orðanna „skv. XIV. kafla laga þessara“ í 1. mgr. 28. gr. komi: samkv.

lögum um fjáröflun til vegagerðar.
Við 28. gr. bætist:
Framlag, sem hreppur kann að hafa greitt umfram Jágmark samkvæmt 21. gr.,
skal, ásamt mótframlagi ríkissjóðs, sem heimilt er að greiða á sama ári og framlag
hrepps er innheimt, renna óskipt til sýsluvega í viðkomandi hreppi, án tillits til
2. mgr. 28. gr.
9 gr
1 stað orðanna „300 íbúa“ i 30. gr. komi: 200 ibúa.
10. gr.
í stað orðanna „300 íbúa“ í 32. gr. komi: 200 ibúa.
1 stað orðanna „samkv. XIV. kafla laga þessara“ komi: samkv. lögum um
fjáröflun til vegagerðar.
11. gr.
34. gr. laganna orðist þannig:
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og
kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé
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ráðstafað eftir tillögu vegamálastjóra, að fenginni umsögn Sambands íslenskra
sveitarfélaga, til að flýta framkvæmdum þar sem sérstök ástæða þykir til að ljúka
ákveðnum áfanga, eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum.
12. gr.
2. mgr. 44. gr. orðist svo:
Fjallvegir, sem tengja saman landshluta, nefnast aðalfjallvegir. Skulu þeir,
þjóðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum, taldir sérstaklega í vegáætlun samkv. 10. gr.
13. gr.
4. tl. 52. gr. orðist þannig:
Kostnaður við viðhald brúa á sýsluvegum greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
14. gr.
60. gr. orðist svo:
Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning þann, er nýr vegur kann að
hafa í för með sér, má ákveða eftir samkomulagi milli landeigenda og umboðsmanns þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, og skal þá
ákveða bætur með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.
15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, að undanskildum ákvæðum 5. og 6. gr., sem
öðlast gildi 1. janúar 1975.
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi, skal fella meginmál þeirra inn í vegalög nr.
80, 10. júli 1973, og gefa þau út svo breytt.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frv. þetta var flutt á síðasta Alþingi, en varð ekki útrætt efnislega, nema ákv.
2. gr. sem er nýtt.
Með frumvarpi þessu er lagt til, að gerðar verði nokkrar breytingar á vegalögum, sem nauðsynlegt er talið að gera, í flestum tilfellum að fenginni reynslu,
m. a. til að efla sýsluvegasjóðina vegna breyttrar tækni við mjólkurflutninga,
stvrkja gerð þjóðvega í þéttbýli og ná betra samhengi i samgöngukerfið.
Um 1. gr.
Um skýringu á grein þessari vísast til athugasemdar við 11. gr. frumvarps þessa.
Um 2. gr.
Samkvæmt gildandi vegalögum skal í vegáætlun sundurliða kostnað eftir framkvæmdum fyrir allt áætlunartímabilið, þ. e. fjögur ár.
Verðbreytingar undanfarin ár hafa gert óhjákvæmilegt að víkja nokkuð frá
röð frainkvæmda einkum síðari ár áætlunartímabilsins. Því er hér lagt til að breyting verði gerð, þannig að nákvæmari sundurliðun um einstakar framkvæmdir verði
aðeins fyrstu þrjú árin. Fjórða árið sýni áætlunin einungis kostnað við einstaka
flokka framkvæmda, en sundurliðun á einstök verk sleppt. Telja verður að þetta
fyrirkoinulag sem hér er lagt til að horfið verði að, auki líkur á því, að unnt sé
að halda í einu og öllu við áætlunina, þar sem það myndi gera auðveldara að
jafna þann halla sem hætt er við að myndist á tímum hraðra verðbreytinga. Gildi
þess að áætlunin sé raunhæf og henni megi treysta og unnt sé að undirbúa framkvæmdir með eðlilegum hætti er öllum ljóst.
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Um 3. gr.
Samkvæmt 12. gr. vegalaga má, þar sem aðalfjallvegur liggur úr byggð, telja
landsbraut að innsta býli.
Vegna aukinna framkvæmda í óbyggðum, og má þar til nefna Sigölduvirkjun,
þykir rétt að einskorða heimild þessa ekki við býli og láta hana einnig ná til
orkuvera.
Jafnframt er gert ráð fyrir i 2. gr., að heimilt verði að taka í tölu landsbrauta
vegi að flugvöllum utan kaupstaða, þar sem reglubundið áætlunarflug hefur verið
starfrækt samkvæmt leyfi samgönguráðuneytisins í eitt ár eða lengur. Til þess að
eðlilegt sainhengi sé i samgöngukerfinu þykir nauðsynlegt, að nokkuð tryggar og
góðar samgöngur séu að flugvöllum þessum, sem hljóta að teljast mikilvægir fyrir
það byggðarlag, sem þeir þjóna. Verði heimild þessi nýtt að fullu lengist þjóðvegakerfið um 7 km.
Þá þykir eðlilegt að heimilt sé að taka i tölu landsbrauta vegi að skólastöðum,
þar sem vísir að þorpi hefur myndast, þó að þessir vegir nái ekki 2 km lengd. Er þetta
gert til samræmis við sams konar undanþáguheimild varðandi kauptún og myndi auk
þess létta nokkuð á ýmsum sýsluvegasjóðum. Sama gæti og gilt t. d. um heilsuhæli.
Um 4. gr.
Varðandi skýringu á breytingunni á c-lið 19. gr. vísast til athugasemda við
9. gr.
Með tilliti til bættrar og öruggari heilbrigðisþjónustu þykir rétt og eðlilegt, að
sýslunefnd hafi heimild til að taka vegi að sjúkraflugvöllum í tölu sýsluvega.
Sjúkraflugvellir munu nú vera um 70 talsins á landinu öllu.
Samkvæmt gildandi lögum er ekki heimilt að taka í tölu sýsluvega vegi, sem
styttri eru en 200 m, og skal slíkur vegur aldrei teljast ná nær býli en 200 m, ef
hann endar þar.
Hér er lagt til, að allir vegir að býlum verði sýsluvegir, nema síðustu 50 m.
Vegna aukinnar umferðar, m. a. vegna tankvæðingar kúabúa, hefur kostnaður
við gerð og viðhald vega að býlum stóraukist. Er því, svo sem lögum er háttað í
dag, erfitt fyrir marga bændur að halda við heimreiðum að býlum sínum, og kemur slíkt viðhald ójafnt niður, þar sem heimreiðar í umsjá býla geta orðið allt að
400 m langar. Ekki þykir þó rétt að fara nær býlum en 50 m, og verður þá vegurinn heim einkavegur.
Um 5. gr.

í cinstökum sýslum taka nú sumarbústaðahverfi yfir víðáttumikil landssvæði.
Þykir eðlilegt að fella vegi að og um þessi hverfi a. m. k. að einhverju leyti inn
í vegakerfi sýslnanna, og er því lagt til, að heimilt verði að styrkja vegi þessa af
fé sýsluvegasjóðs með tilteknum skilyrðum.
Um 6. gr.
Með vísun til þess kostnaðarauka fyrir sýsluvegasjóði, sem einkum kemur til
vegna ákvæða 3. mgr. 3. gr. frumvarps þessa, er lagt til, að hvert hreppsfélag geti
ákveðið að greiða til sýsluvegasjóðs allt að tvöfalt hærri upphæð en nú er ákveðin
í lögum.
Um 7. gr.
Sýsluvegasjóðsgjald samkvæmt 23. gr. vegalaga er mjög lágt og víða naumast
talið svara kostnaði að innheimta það. Til þess að gjald þetta nái tilgangi sínum
og með hliðsjón af 4. gr. frumvarps þessa er lagt til að hækka þá „pro mille“
tölu af matsverðinu, sem skatturinn nemur.
Er lagt til, að talan verði 2.0 af þúsundi í stað 0.3 og 3.0 i stað 0.6, sem nú er.

Þingskjal 106

463

Um 8. gr.
Samkvæmt gildandi lögum kemur framlag ríkissjóðs skv. 28. gr. vegalaga ekki
til greiðslu fyrr en 1—2 árum eftir að hreppsframlag er reitt fram. Er hér lagt
til, að heimilt verði að greiða framlag þetta á sama ári og framlag hrepps er innheimt, og skal það renna óskipt til sýsluvega í viðkomandi hreppi. Er þetta lagt
til ni. a vegna þeirrar tankvæðingar, sem þegar er hafin og fyrirsjáanlegt er, að
til framkvæmda kemur á næstu árum i flestum sýslum landsins. Kostnaður við
styrkingu vega af þessum sökum er ærið misjafn í einstökum hreppum og þykir
því rétt að leggja það í sjálfsvald þeirra, hve langt skuli gengið i gjaldheimtu
til sýsluvegasjóðs gegn óskertu ríkisframlagi sama ár.
Um 9. gr.
Sjá athugasemdir við 10. gr.
Um 10. gr.
í kauptúnum landsins er nú mikil hreyfing í þá átt að ganga frá götum og
vegum með bundnu slitlagi.
Til þess að fleiri kauptún geti notið fjárframlags samkvæmt 32. gr. vegalaga,
er hér lagt til að miða við 200 íbúa kauptún í stað 300 áður. Miðað við manntal
1. des. 1972 munu eftirtalin kauptún til viðbótar njóta fjárframlags skv. 32. gr.:
Búðardalur, Súðavík, Hofsós, Hrísey, Stöðvarfjörður, Vogar.
Til samræmis þessu er sams konar breyting gerð á 19. gr. c-lið og 30. gr. gildandi
vegalaga, sbr. 4. og 9. gr. frv.
Um 11. gr.
Hér er lagt til, að árlega skuli halda eftir 25 af hundraði af heildarframlagi
því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og kauptúnum í stað 10 af
hundraði, svo sem nú er. Er þetta lagt til til þess að auðvelda fámennum kaupstöðum og kauptúnum að flýta gerð þéttbýlisvega með bundnu slitlagi, skv. 30. gr.
Nýmæli er, að skylt sé að leita umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um
skiptingu fjár þess, sein hér uin ræðir, áður en hún er endanlega ákveðin. Til þessa
hefur framlag þetta verið bundið í Hafnarfjarðarvegi um Kópavog og í Suðurlandsvegi um Selfoss, en gert er ráð fyrir frekari dreifingu fjár þessa.
Um 12. gr.
Hér er lagt til, að þjóðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum
skuli tatdir sérstaklega í vegáætlun, svo sem verið hefur um aðalfjallvegi. Vegi
þessa hefur hingað til eigi verið heimilt að taka inn í vegáætlun, en vegna stóraukinnar umferðar ferðamanna, og þar af leiðandi aukins álags, þykir nauðsyn
bera til, að tekið sé tillit til þeirra við gerð vegáætlunar.
Um 13. gr.
Reynslan hefur sýnt að í mörgum tilfellum hefur viðhald brúa á sýsluvegum
reynst sýsluvegasjóðum ofviða og er því lagt til að það verði greitt í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
Um 14. gr.
60. gr. gildandi vegalaga er hér breytt til samræmis við lög nr. 11/1973 um
framkvæmd eignarnáms.
Um 15. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Nd.

107. Nefndarálit

[3. máll

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 35 frá 29. apríl 1966, um Lánasjóð sveitarfélaga.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og kvaddi á sinn fund Magnús E. Guðjónsson framkvæmdastjóra Lánasjóðs sveitarfélaga. Hann gaf nefndinni margs konar
upplýsingar, m. a. um stöðu og starfsemi sjóðsins.
Ætla má, að framlag til sjóðsins árið 1975 frá Jönunarsjóði sveitarfélaga og
ríkissjóði verði sem hér segir, ef frumvarpið verður samþykkt:
Frá Jöfnunarsjóði ...................................................... 89 150 000 kr.
Frá ríkissjóði ............................................................. 44 575 000 —
Eru þá lagðar til grundvallar tölur í frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og gildandi
lagaákvæði um tekjur Jöfnunarsjóðs.
Nefndin var sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins óbreytts, en
einstakir nefndarmenn áskildu sér þó rétt til að fylgja breytingartillögum, ef fram
kynnu að koma.
Alþingi, 5. des. 1974.
Gunnlaugur Finnsson,
form., frsm.
Geirþrúður H. Bernhöft.

Ed.

Ellert B. Schram,
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.
Stefán Valgeirsson.

Eðvarð Sigurðsson.
Ólafur G. Einarsson.

108. Frumvarp til laga

T96. máll

um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
L gr.

1. gr. laganna (sbr. 17. gr. 1. nr. 10/1974) orðist svo:
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt að fjárhæð 3%% af greiddum vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum öðrum en tekjum sjómanna á íslenskum fiskiskipum, þar með töldum tekjum hlutaráðinna landmanna sem aflað
er í tengslum við úthald skipanna til fiskveiða og tekjum af landbúnaði, svo sem
ákveðið er í lögum þessum.
Skattur þessi skiptist þannig, að 2% renna i Byggingarsjóð ríkisins sem stofnfjárframlag og 1%% rennur í rikissjóð.
2. gr.
10. gr. Iaganna orðist svo:
Byggingarsjóður ríkisins greiðir til ríkissjóðs 1% af hluta sjóðsins af innheimtum launaskatti samkvæmt lögum þessum, vegna kostnaðar af framkvæmd laganna.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975 og gilda til loka þess árs.

Þingskjal 108

465

Athugasenidir við lagafrumvarp þetta.

Með lögum nr. 94 19. nóvember 1970, um ráðstafanir til stöðugs verðlags og
atvinnuöryggis, var ákveðið að leggja á sérstakan launaskatt, er næmi 1%%, á
tímabilinu 1. desember 1970 til 31. ágúst 1971, sbr. 2. gr. téðra laga. Með bráðabirgðalögum nr. 77 21. júlí 1971 var l'ramangreint tímabil, sem innheimta skyldi
launaskatt þennan, framlengt til 31. desember 1971. Með lögum nr. 96 27. desember
1971, um breyting á lögum um almannatryggingar, var ákveðið að skattur þessi
skyldi innheimtur á árinu 1972, sbr. ákvæði til bráðabirgða III. lið. Með lögum nr.
104 31. desember 1972, um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965 um launaskatt,
var ákveðið að skattur þessi skyldi innheimtur á árinu 1973. Með lögum nr. 101
21. desember 1973, um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965 um launaskatt, var
ákveðið að skattur þessi skyldi einnig innheimtur á árinu 1974. Með lögum nr. 63
30. apríl 1973 var gerð breyting á 1. mgr. 1. gr. laga nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt, sbr. 1. gr. laga nr. 104 31. desember 1972, og fólst í þeirri breytingu að launaskatt fyrir árið 1973 skyldi ekki greiða af tekjum sjómanna á fiskiskipum, þar með
töldum tekjum hlutaráðinna landmanna. Með lögum nr. 10 22. mars 1974 var ákveðið
að frá 1. apríl 1974 til loka ársins 1974 skyldi fjárhæð almenns launaskatts nema
3y2 %, þar af skyldu 2% renna í Byggingarsjóð ríkisins sem stofnfjárframlag en
1%% renna í ríkissjóð. Með frumvarpi þessu er lagt til að sami háttur verði hafður
á um innheimtu launaskatts árið 1975 og var árið 1974 þannig, að skatturinn verði
3%% og renni 2% til Byggingarsjóðs ríkisins en 1%% til ríkissjóðs. Þá er lagt til
að launaskattur verði ekki greiddur af tekjum sjómanna á íslenskum fiskiskipum,
þar með töldum tekjum hlutaráðinna landmanna, og er þetta í samræmi við 17. gr.
laga nr. 10 22. mars 1974.
2. gr. frumvarpsins er efnislega samhljóða 18. gr. 1. nr. 10 22. mars 1974 og
felur í sér að hlutur Byggingarsjóðs ríkisins í kostnaði við álagningu og innheimtu
skattsins verði óbreyttur frá því sem verið hefur.
Fyrirhuguð er breyting á gjöldum þeim er launagreiðendum hefur verið gert að
greiða ríkissjóði og Tryggingastofnun ríkisins vegna starfsmanna sinna. Er ætlunin
að sameina hin ýmsu gjöld í einn skatt. Af þessari ástæðu þykir rétt að gildistími
frumvarpsins verði aðeins eitt ár.
í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1975 eru tekjur af launaskatti áætlaðar í
samræmi við ákvæði frumvarps þessa.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþinR).
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109. Tillaga til þingsályktunar

[97. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda saxnninginn um alþjóðastofnun fjarskipta urn gervihnetti (INTELSAT).
(Lögð fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda fyrir íslands hönd samninginn um alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT), sem undirritaður
var fyrir íslands hönd í Washington hinn 14. febrúar 1972.
Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Á sviði alþjóðasímafjarskipta hófst haustið 1964 hin lögformlega samvinna um
gervihnattasímaleiðir yfir víðáttur úthafa og meginlanda. Áður hafði um nokkurra ára
skeið verið unnið að frumdrögum og samningaumleitunum, er leiddu til bráðabirgðasamkomulags milli 19 ríkja og símastjórna þeirra, sem að þessu stóðu í upphafi.
Varð þetta vísir að stofnun, sem síðai’ hlaut nafnið INTELSAT (International
Telecommunications Satellite Consortium).
Síðar hefur aðilum að INTELSAT fjölgað mjög verulega, og þátttakendur eru nú
nær 90. Vegna góðra vaxtarskilyrða hefur einnig risið víðáttumikið gervihnattakerfi.
Samkvæmt bráðabirgðasamkomulaginu var stofnun INTELSAT gerð á þeirri
forsendu, að reynslan skæri úr um það, hvort þetta samkomulag skyldi lögfest eða
hvort mynda skyldi alþjóðastofnun með öllu, er þvi tilheyrir, svo sem aðalfundum
og starfsliði á sviði viðskipta og tækni.
Framtíðarskipulag INTELSAT hefur nú verið endanlega ákveðið 20. ágúst 1971
með sáttmála í tveimur meginþáttum.
Hið nýja samkomulag byggir þannig á ríkisstjórnarsáttmála (þ. e. samningurinn)
svo og viðaukasáttmála (þ. e. rekstrarsamkomulagið) milli símastjórna ríkjanna.
Samkomulag þetta var undirritað fyrir hönd fslands í Washington hinn 14.
febrúar 1972 með fyrirvara um staðfestingu.
Samkvæmt framangreindum sáttmálum verður INTELSAT alþjóðastofnun sem
persóna að lögum, eins og nánar er tilgreint í IV. grein.
Allsherjarþing, þar sem sæti eiga öll þátttökuríki, fer með æðsta vald innan
þessarar INTELSAT-stofnunar og tekur afstöðu til allra meginmála og hefur endanlegt ákvörðunarvald. Framkvæmdarstjórn INTELSAT myndar hins vegar takmarkaður
fjöldi undirritunaraðila valdir með hliðsjón af afnotum INTELSAT-kerfisins.
Norðurlöndin geta í sameiningu átt aðild að framkvæmdastjórn INTELSAT og
þá tilnefnt einn sameiginlegan fulltrúa, eins og verið hefur skv. bráðabirgðasamkomulaginu. Er talið mjög mikilvægt að geta á þann hátt beitt norrænum áhrifum
í stjórninni.
Fyrir ísland er ómetanlegt að fá tækifæri til þess að gerast meðlimur í framangreindri stofnun og vera jafnframt i mjög nánu samstarfi við Norðurlöndin á
þessu sviði.
Þátttaka íslands í umræddu gervihnattakerfi gerir okkur nú kleift að taka í notkun gervihnattasambönd strax og slikt reynist fjárhagslega hagkvæmt.
Þátttaka okkar er fjárhagslega viðráðanleg og áhættulaus. Stofnfé, lagt fram
sem okkar eignarhlutur, nemur um 120 þús. bandarískum dölum og er arðsemi
þess áætluð 10—14% á ári. Má gera ráð fyrir, að þæi- tekjur muni nema hærri fjárhæð en að jafnaði þurfi að verja til reksturs og frekari fjárfestingar.
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Að lokum skal á það bent, að ekkert einstakt ríki getur fengið meira atkvæðamagn en 40% af heildaratkvæðamagni. Þá er einnig komið i veg fyrir áhrifavald
stærstu hluthafanna á þann hátt, að allir stjórnarmeðlimir, að undanskildum þremur
geta tekið endanlegar ákvarðanir og þarf minnst fjóra meðlimi til samþykktar slíkum ákvörðunum.
Þegar á allt er litið er augljóst, að við höfum mikið hagræði af þátttöku í
INTELSAT-stofnuninni, enda þótt við höfum ekki reist okkar eigin hugsanlegu
jarðstöð.

FylgiskjaL

S AMNINGUR
um alþjóðastofnun fjarskipta
um gervihnetti
“INTELSAT”

AGREEMENT RELATING
to the International Telecommunications
Satellite Organization
“INTELSAT”

Inngangur

Preamble

Aðilar samnings þessa
hafa í huga meginreglu ályktunar 1721
XVI. allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um, að svo fljótt sem verði megi
skuli komið á fjarskiptum um gervihnetti miIJi þjóða heims á alþjóðlegum
grundvelli án inismununar,

The States Parties to this Agreement,
Considering the principle set forth in
Resolution 1721 (XVI) of the General
Assembly of the United Nations that
communication by means of satellites
should be available to the nations of the
world as soon as practicable on a global
and non-discriminatory basis,
Considering the relevant provisions of
tlie Treaty on Principles Governing the
Activities of States in the Exploration
and Use of Outer Space, Including the
Moon and Other Celestial Bodies, and in
particular Article I, which states that
outer space shall be used for the benefit
and in the interests of all countries,
Noting that pursuant to the Agreement
Establishing Interim Arrangements for
a Global Commercial Communications
Satellite System and the related Special
Agreement, a global commercial telecominunications satellite system has been
established,
Desiring to continue the development
of this telecommunications satellite system with the aim of achieving a single
global commercial telecommunications
satellite system as part of an improved global telecommunications network
which will provide expanded telecom-

hat'a í huga viðeigandi ákvæði samningsins um rannsóknir og not ríkja af
geimnum, þ. á m. tunglinu og öðrum
stjörnum, og sérstaklega I. greinar hans,
sem segir að nota skuli geiminn í þágu
og til hagsmuna fyrir öll lönd,
líta til þess, að samkvæmt samningnuni um bráðabirgðaskipan alþjóðlegra
viðskiptafjarskipta um gervihnetti og
hinu sérstaka samkomulagi, sem því er
tengt, hefur verið komið á fót alþjóðlegum viðskiptafjarskiptum um gervihnetti,
vilja halda áfram þróun þessa fjarskiptakerfis um gervihnetti í því skyni,
að komið verði á allsherjar alþjóðlegu
viðskiptafjarskiptakerfi um gervihnetti,
er verði hluti af bættu alþjóðlegu fjarskiptakerfi, sem láta muni í té aukna
fjarskiptaþjónustu til allra heimssvæða
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og stuðla að heimsfriði og skilningi milli
þjóða,
eru staðráðnir í að láta í té í þessu
skyni í þágu alls mannkyns með atbeina
mestu tækniþekkingar, sem fyrir hendi
er, hagkvæmustu og ódýrustu aðstöðu,
sem unnt er að veita í samræmi við
beztu og réttlátustu notkun radíótíðnisviðsins og gervihnattabrauta,
eru sannfærðir um, að fjarskijpti um
gervihnetti beri að skipuleggja þannig,
að þau veiti öllum þjóðum aðgang að
hinu alþjóðlega gervihnattakerfi og aðildarríkjum alþjóðafjarskiptastofnunarinnar, sem þess óska, tækifæri til að
leggja sinn skerf til kerfisins og þar af
leiðandi taka þátt í hönnun þess, þróun
og byggingu, þ. á. m. við útvegun tækja,
uppsetningu, rekstur, viðhald og eignarhald slíks kerfis,
og hafa þeir því í framhaldi af samningnum um bráðabirgðaskipan alþjóðlegra viðskiptafjarskipta um gervihnetti
orðið ásáttir um eftirfarandi:

munications services to all areas of the
world and which will contribute to
world peace and understanding,
Determined, to this end, to provide,
for the benefit of all mankind, through
the most advanced technology available,
the most efficient and economic facilities possible consistent with the best and
most equitable use of the radio frequency
spectrum and of orbital space,
Believing that satellite telecommunications should be organized in such a way
as to permit all peoples to have access
to the global satellite system, and those
States members of the International Telecommunication Union so wishing to invest in the system with consequent
participation in the design, development,
construction, including the provision of
equipment, establishment, operation,
maintenance and ownership of the system,
Pursuant to the Agreement Establishing Interim Arrangements for a Global
Commercial Communications Satellite
System,
Agree as follows:

I. gr.

Article I

(Skýrgreiningar).

(Definitions)

í þessum samningi:
a) þýðir „samningur“ ákvæði þessa
samnings, þ. á m. fylgiskjala hans, en án
fyrirsagna einstakra greina, sem lagður
hefur verið fram til undirritunar fyrir
rikisstjórnir í Washington hinn 20.
ágúst 1971, og er með honum komið
á fót alþjóðastofnuninni um fjarskipti
um gervihnetti, “INTELSAT”;
b) þýðir „rekstrarsamkom.ulag“ samkomulagið, þ. á m. fylgiskjöl, en án
fyrirsagna einstakra greina, sem lagt
var fram til undirskriftar í Washington
hinn 20. ágúst 1971 fyrir ríkisstjórnir
eða fjarskíptastofnanir, sem tilnefndar
hafa verið af ríkisstjórnum í samræmi
við ákvæði þessa samnings;
c) þýðir „bráðabirgðasamkomulag"
samkomulagið, sem kemur á fót bráðabirgðaskipan alþjóðlegs viðskiptafjarskiptakerfis um gervihnetti, sem undirritað var af ríkisstjórnum í Washington
hinn 20. ágúst 1964;

For the purposes of this Agreement:
a) “Agreement” means the present
agreement, including its Annexes but excluding all titles of Articles, opened for
signature by Governments at Washington on August 20, 1971, by which the
international telecommunications satellite organization “INTELSAT” is established;
b) “Operating Agreement” means the
agreement, including its Annex but excluding all titles of Articles, opened for
signature at Washington on August 20,
1971, by Governments or telecommunications entities designated by Governments
in accordance with the provisions of this
Agreement;
c) “Interim Agreement” means the
Agreement Establishing Interim Arrangements for a Global Commercial Communications Satellite System signed by
Governments at Washington on August
20, 1964;
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d) þýðir „hið sérstaka samkomulag“
samkomulagið, sem undirritað var 20.
ágúst 1964 af ríkisstjórnum eða fjarskiptastofnunum, sem tilnefndar eru
af ríkisstjórnum samkvæmt ákvæðum
bráðabirgðasamkomulagsins;
e) þýðir „bráðabirgðanefnd um gervihnattasamband" nefndina, sem komið er
á fót samkvæmt IV. grein bráðabirgðasamkomulagsins;
f) þýðir „hluthafi“ ríki, sem samningurinn hefur gengið í gildi hjá eða hefur
framkvæmt hann til bráðabirgða;
g) þýðir „undirritunaraðili“ hluthafa
eða fjarskiptastofnun tilnefnda af hluthafa, sem hefur undirritað rekstrarsamkomulagið og það hefur gengið í gildi
hjá eða verið framkvæmt til bráðabirgða;
h) þýðir „geimskor“ fjarskiptahnettina, ásamt sporun, fjarmælingu, skipunum, stýringu, eftirliti og annarri aðstöðu
og búnaði, sem þörf er á til stuðnings
rekstrar gervihnattanna;
i) þvðir „INTELSAT geimskor“ geiinskorir í eigu INTELSAT;
j) þýðir „fjarskipti“ hvers konar fjarflutning, sendingu eða móttöku tákna,
merkja, skriftar, mynda og hljóða eða
hvers kyns boð eftir vírum, radíó, ljósgeislum eða öðrum rafsegulkerfum;
k) þýðir „almenn fjarskiptaþjónusta“
fasta eða færanlega fjarskiptaþjónustu,
sem hægt er að láta í té með gervihnöttum
og er til afnota fyrir almenning, svo
sem talsími, ritsími, telex, facsimile,
data, sending á hljóðvarps- eða sjónvarpsdagskrám
milli
viðurkenndra
jarðstöðva, sem aðgang hafa að
INTELSAT geimskorinni til sendingar
áfram til almennings, og leigðar fjarskiptarásir í sérhverju slíku skyni. Þetta
tekur þó ekki til færanlegrar þjónustu
þeirrar tegundar, sem ekki eru sett ákvæði um í bráðabirgðasamkomulaginu
og sérstaka samkomulaginu, áður en
samningur þessi var lagður fram til
undirritunar, og veitt er um hreyfanlegar
stöðvar, sem hafa beint samband við
gervihnött, sem ætlað er að einhverju
leyti eða öllu að láta í té þjónustu, er
varðar öryggi eða flugumsjón flugvéla
eða radióleiðsögn flugfara eða skipa;
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d) “Special Agreement” means the
agreement signed on August 20, 1964, by
Governments or telecommunications entities designated by Governments, pursuant to the provisions of the Interim
Agreement;
e) “Interim Communications Satellite
Committee” means the Committee established bv Article IV of the Interim Agreement;
f) “Party” means a State for which
the Agreement has entered into force or
been provisionally applied;
g) “Signatory” means a Party, or the
telecommunications entity designated by
a Party, which has signed the Operating
Agreement and for which it has entered
into force or been provisionally applied;
h) “Space segment” means the telecommunications satellites, and the tracking, telemetry, command, control, monitoring and related facilities and equipment required to support the operation
of these satellites;
i) “INTELSAT space segment” means
the space segment owned by INTELSAT;
j) “Telecommunications” means any
transmission, emission or reeeption of
signs, signals, writing, images and sounds
or intelligence of any nature, by wire,
radio, optical or other electromagnetic
systems;
k) “Public telecommunications services” means fixed or mobile telecommunications services which can be provided
by satellite and which are available for
use by the public, such as telephony, telegraphy, telex, facsimile, data transmission, transmission of radio and television programs between approved earth
stations having access to the INTELSAT
space segment for further transmission
lo the public, and leased circuits for any
of these purposes; but excluding those
mobile services of a type not provided
under the Interim Agreement and the
Special Agreement prior to the opening
for signature of this Agreement, which
are provided through mobile stations
operating directly to a satellite which is
designed, in whole or in part, to provide
services relating to the safety or flight
control of aircraft or to aviation or maritime radio navigation;
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l) þýðir „sérstök fjarskiptaþjónusta"
fjarskiptaþjónustu, sem hægt er að láta
í té um gervihnött, aðra en þá, sem málsliður k) þessarar greinar tekur til, þ. á
m„ en ekki takmarkað við, radíóleiðsögu, útvarp um gervihnetti til viðtöku
frá almenningi, geinrrannsóknir, veðurþjónustu og þjónustu varðandi auðlindir
jarðar;
m) þýðir „eign“ hvers konar lilut,
sem hægt er að hafa eignarhald á, svo
og samningsréttindi, og
n) tekur „hönnun'* og „þróun“ einnig
til rannsókna, sem standa í beinu sambandi við markmið INTELSAT.

l) “Specialized telecommunications
services” means telecommunications
services which can be provided by satellite, other than those defined in paragraph k) of this Article, including, but
not limited to, radio navigation services,
broadcasting satellite services for reception by the general public, space research
services, meteorological services, and
earth resources services;
m) “Property” includes every subject
of whatever nature to which a right of
ownership can attach, as well as contractual rights; and
n) “Design” and “development” include
research directly related to the purposes
of INTELSAT.

II. gr.

Article II

(Stofnun INTELSAT).

(Establishment of INTELSAT)

a) í fullu samræmi við meginreglur
inngangs samnings þessa stofna aðilar
hér með alþjóðastofnunina um fjarskipti
um gervihnetti, “INTELSAT”, og er aðaltilgangur hennar að halda áfram og
efla á öruggum grundvelli hönnun, þróun, byggingu, stofnun, rekstur og viðhald geimskorarinnar í hinu alþjóðlega
viðskiptafjarskiptakerfi með gervihnöttum, sem komið er á fót samkvæmt
ákvæðum bráðabirgðasamkomulagsins og
sérstaka samkomulagsins.

a) With full regard for the principles
set forth in the Preamble to this Agreement, the Parties hereby establish the
international telecommunications satellite
organization “INTELSAT”, the main
purpose of which is to continue and
carry forward on a definitive basis the
design, development, construction, establishment, operation and maintenance of
the space segment of the global commercial telecommunications satellite systern
as established under the provisions of
the Interim Agreement and the Special
Agreement.
b) Sérhver hluthafa skal undirrita eða
b) Each State Party shall sign, or
fela fjarskiptastofnun hins opinbera eða shall designate a telecommunications
einkaaðila að undirrita rekstrarsam- entity, public or private, to sign, the
komulag, sem gera skal í samræmi við Operating Agreement which shall be
ákvæði þessa samnings og lagt skal fram concluded in conformity with the protil undirritunar samtímis þessum samn- visions of this Agreement and which
ingi. Samband fjarskiptastofnunar, sem shall be opened for signature at the same
undirritar, og aðildarríkis, sem hefur til- time as this Agreement. Relations betnefnt það, skal vera háð lögum hlutað- ween any telecommunications entity,
eigandi ríkis.
acting as Signatory, and the Party which
has designated it shall be governed by
applicable domestic law.
c) Telecommunications administrac) Fjarskiptastjórnir og -stofnanir
geta samkvæmt lögum hlutaðeigandi rík- tions and entities may, subject to applicis samið um eða gerzt aðilar að fjar- able domestic law, negotiate and enter
skiptasamningum um notkun fjarskipta- directly into appropriate traffic agreerása, sem látnar eru i té samkvæmt ments with respect to their use of
samningi þessum og rekstrarsamkomu- channels of telecommunications provided
laginu, og um þjónustu, sem látin skal í pursuant to this Agreement and the
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Operating Agreement, as well as services
to be furnished to the public, facilities,
divisions of revenue and related business arrangements.

III. gr.

Article III

(Umfang starfsemi INTELSAT).

(Scope of INTELSAT Activities)

a) Við framhald og eflingu á endanlegum grundvelli starfsemi varðandi
geimskor alþjóðaviðskiptalega fjarskiptakerfisins um gervihnetti, sem vísað er til
í málslið a) II. greinar þessa samnings,
skal INTELSAT leggja höfuðáherzlu á
að láta í té á viðskiptalegum, grundvelli
geimskor, sem þörf er á fyrir alþjóðleg
fjarskipti almennings í háum gæðaog öryggisflokki, er verður til afnota án
mismununar fvrir öll svæði heims.

a) In continuing and carrying forward
on a definitive basis activities concerning
the space segment of the global commercial telecommunications satellite
system referred to in paragraph a) of
Article II of this Agreement, INTELSAT
shall have as its prime objective the
provision, on a commercial basis, of the
space segment required for international
public telecommunications services of
high quality and reliability to be available
on a non-discriminatory basis to all areas
of the world.
b) The following shall be considered
on the same basis as international public
telecommunications services:
i) domestic public telecommunications
services between areas separated by
areas not under the jurisdiction of
the State concerned, or between areas
separated by the high seas; and
ii) domestic public telecommunications
services between areas which are not
linked by any terrestrial wideband
facilities and which are separated by
natural barriers of such an exceptional nature that they impede the
viable establishment of terrestrial
wideband facilities between such
areas, provided that the Meeting of
Signatories, having regard to advice
tendered by the Board of Governors,
has given the appropriate approval in
advance.
c) The INTELSAT space segment established to meet the prime objective shall
also be made available for other domestic
public telecommunications services on a
non-discriminatory basis to the extent
that the ability of INTELSAT to achieve
ils prime objective is not impaired.
d) The INTELSAT space segment may
also, on request and under appropriate
terms and conditions, be utilized for the
purpose of specialized telecommunica-

b) Um eftirfarandi skulu gilda sömu
reglur og um almenna alþjóðlega fjarskiptaþjónustu:
i) Almenn fjarskiptaþjónusta milli
svæða innanlands, sem rofin eru af
svæðum, sem ekki eru undir lögsögu
hlutaðeigandi ríkis, eða milli svæða,
sem skilin eru af úthafinu, og
ii) almenn
fjarskiptaþjónusta milli
svæða innanlands, sein ekki hafa
samband á breiðbandskerfum á jörðu
og eru aðskilin af landfræðilegum
tálmunum, sem eru svo sérstaks
eðlis, að þær hindra byggingu starfhæfra breiðbandskerfa milli slíkra
svæða á jörðu, enda hafi fundur
undirritunarríkja, með hliðsjón af
áliti ráðsins, veitt viðeigandi samþykki fyrir fram.
c) INTELSAT geimskor, sem stofnað

er til í samræmi við höfuðtilganginn,
skal einnig látin í té annarri innlendri

fjarskiptaþjónustu án mismununar, að
svo miklu leyti sem það rýrir ekki hæfni
INTELSAT til að ná höfuðtilganginum.
d) INTELSAT geimskorin verður einnig, sé þess óskað og m,eð viðeigandi skilmálum og skilyrðum, notuð til sérstakrar
fjarskiptaþjónustu, bæði alþjóðlegrar og
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innlendrar, annarrar en hernaðarlegrar,
enda:
i) hafi það ekki óhagstæð áhrif á, að
látin sé í té alrnenn fjarskiptaþjónusta, og
ii) að ráðstafanirnar séu að öðru leyti
viðunandi frá tæknilegu og hagrænu
sjónarmiði.
e) INTELSAT getur samkvæmt beiðni
og með viðeigandi skilmálum og skilyrðum látið í té gervihnetti eða tengda
aðstöðu utan INTELSAT geimskorarinnar til:
i) innlendrar
fjarskiptaþjónustu
á
landssvæðum undir lögsögu eins
eða fleiri aðila;
ii) alþjóðlegrar almennrar fjarskiptaþjónustu milli eða meðal svæða undir lögsögu tveggja eða fleiri hluthaf a;
iii) sérstakrar fjarskiptaþjónustu, annarrar en í hernaðarþágu,
enda hafi það ekki óhagstæð áhrif á
hagkvæman og hagsýnan rekstur INTELSAT geimskorarinnar.
f) Notkun INTELSAT geimskorarinnar til sérstakrar fjarskiptaþjónustu samkvæmt málslið d) þessarar greinar og not
gervihnatta og tengdrar aðstöðu fyrir
utan INTELSAT geimskor samkvæmt
málslið e) þessarar greinar skal háð
samningum, sem gerðir eru milli INTELSAT og þeirra umsækjenda, sem um er
að ræða. Notkun INTELSAT geimskoraraðstöðu fyrir sérstaka fjarskiptaþjónustu
samkvæmt d)-málslið þessarar greinar
og not gervihnatta eða tengdrar aðstöðu
utan INTELSAT geimskorar fyrir sérstaka fjarskiptaþjónustu samkvæmt málslið e) iii) þessarar greinar skal vera í
samræmi við viðeigandi heimild gefna
af þingi hluthafanna samkvæmt málslið c) iv) VII. greinar þessa samnings.
Þegar notkun INTELSAT geimskoraraðstöðu fyrir sérstaka fjarskiptaþjónustu
nmndi hafa í för með sér aukinn kostnað vegna nauðsynlegra breytinga á
INTELSAT geimskoraraðstöðu, sem fyrir
hendi er eða ráðgerð, eða þegar óskað er
gervihnatta eða svipaðrar aðstöðu fyrir
utan INTELSAT geimskorina til sér-

tions services, either international or
domestic, other than for military purposes, provided that:
i) the provision of publie telecommunications services is not unfavorably affected thereby; and
ii) the arrangements are otherwise acceptable from a technical and econom,ic point of view.
e) INTELSAT may, on request and
under appropriate terms and conditions,
provide satellites or associated facilities
separate from the INTELSAT space
segment for:
i) domestic public telecommunications
services in territories under the jurisdiction of one or more Parties;
ii) international public telecommunications services between or among
territories under the jurisdiction of
two or more Parties;
iii) specialized telecommunications services, other than for military purposes;
provided that the efficient and economic
operation of the INTELSAT space segment is not unfavorably affected in any
way.
f) The utilization of the INTELSAT
space segment for specialized telecommunications services pursuant to paragraph d) of this Article, and the provision
of satellites or associated facilities separate from the INTELSAT space segment
pursuant to paragraph e) of this Article,
shall be covered by contracts entered
into between INTELSAT and the applicants concerned. The utilization of INTELSAT space segment facilities for
specialized telecommunications services
pursuant to paragraph d) of this Article,
and the provision of satellites or associated facilities separate from the INTELSAT space segment for specialized telecommunications services pursuant to
subparagraph e) iii) of this Article, shall
be in accordance with appropriate authorizations, at the planning stage, of
the Assembly of Parties pursuant to
subparagraph c) iv) of Article VII of
this Agreement. Where the utilization of
INTELSAT space segment facilities for
specialized telecommunications services
would involve additional costs which
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stakrar fjarskÍDtaþjónustu samkvæmt
málslið e) iii) þessarar greinar, skal
leitað heimildar samkvæmt málslið c)
iv) VII. greinar þessa samnings hjá þingi
hluthafanna þegar er ráðið hefur haft
aðstöðu til að veita þinginu nákvæmar
upplýsingar um áætlaðan kostnað, sem
leiðir af tillögunum, hagræði það, sem
í þeim er fólgið, tæknileg eða önnur
vandamál, sem um teflir, og likleg áhrif
þessa á INTELSAT þjónustu, sem fyrir
hendi er eða ráðgerð. Slík heimild skal
fengin, áður en byrjað er á ráðstöfunum vegna þeirrar aðstöðu, sem um er
að ræða. Áður en slík heimild er veitt,
skal þing hluthafa eftir atvikum hafa
sainráð við eða tryggja það, að INTELSAT hafi haft samráð við sérstofnanir
Sameinuðu þjóðanna, sem opnun hinnar
sérstöku fjarskiptaþjónustu varðar beinlínis.

result from required modifications to
existing or planned INTELSAT space segment facilities, or where the provision
of satellites or associated facilities
separate from the INTELSAT space
segment is sought for specialized telecommunications services as provided for
in subparagraph e) iii) of this Article,
authorization pursuant to subparagraph
c) iv) of Article VII of this Agreement
shall be sought from the Assembly of
Parties as soon as the Board of Governors
is in a position to advise the Assembly
of Parties in detail regarding the estimated cost of the proposal, the benefits
to be derived, the technical or other
problems involved and the probable
effects on present or foreseeable INTELSAT services. Such authorization shall be
obtained before the procurement process
for the facility or facilities involved is
initiated. Before making such authorizations, the Assembly of Parties, in appropriate cases, shall consult or ensure that
there has been consultation by INTELSAT with Specialized Agencies of the
United Nations directly concerned with
the provision of the specialized telecominunications services in question.

IV. gr.

Article IV

(Persóna að lögum).

(Juridical Personality)

a) INTELSAT skal vera persóna að
lögum. Stofnunin skal að fullu vera bær
um að stunda starfsemi sína og ná tilgangi sínum, þar á meðal til að:

a) INTELSAT shall possess juridical
personality. It shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its
functions and the achievement of its
purposes, including the capacity to:
i) conclude agreements with States or

i) gera samninga við ríki eða alþjóðastofnanir;
ii) gera samninga;
iii) öðlast og láta af hendi eignir, og
iv) vera aðili að málssókn.
b) Sérhver aðili skal gera nauðsynlegar ráðstafanir innan lögsögu sinnar
til þess, að ákvæði þessarar greinar verði
gild samkvæmt lögum lands hans.

international organizations;

ii) contract;
iii) acquire and dispose of property; and
iv) be a party to legal proceedings.
b) Each Party shall take such action
as is necessary within its jurisdiction for
the purpose of making effective in terms
of its own law the provisions of this
Article.

V. gr.

Article V

(Fjármál).

(Financial Principles)

a) INTELSAT skal vera eigandi INTELSAT geimskorarinnar og allra annarra eigna, sem INTELSAT öðlast. Fjár-

a) INTELSAT shall be the owner of
the INTELSAT space segment and of
all other property acquired be INTEL-

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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hagslegir hagsmunir hvers undirritunaraðila i INTELSAT skulu vera jafnir
þeirri upphæð, sem fram kemur við
vægi fjárframlags hans gagnvart virðingu, sem gerð er eftir 7. grein rekstrarsainkomulagsins.
b) Sérhver undirritunaraðili skal hafa
fjármagnshluta samsvarandi hlutfallslegri notkun hans á INTELSAT geimskorinni í samræmi við ákvæði rekstrarsamkomulagsins. Þó skal enginn undirritunaraðili, jafnvel þótt notkun hans á
INTELSAT geimskorinni sé engin, eiga
minni hlut en það lágmark, sem kveðið
er á um í rekstrarsamkomulaginu.
c) Sérhver undirritunaraðili skal taka
þátt í fjármagnsþörfum INTELSAT og
fær endurgreiðslu á fjármagni og gjald
fyrir notkun fjármagns í samræmi við
ákvæði rekstrarsamkomulagsins.
d) Allir notendur INTELSAT geimskorarinnar skulu greiða afnotagjöld, sem
ákveðin eru í samræmi við ákvæði þessa
samnings og rekstrarsamkomulagsins.
Upphæð afnotagjalda fyrir sérhver not
geimskorar skal vera hin saina fyrir alla
umsækjendur um geimsviðsaðild fyrir
þá tegund hagnýtingar.
e) INTELSAT getur kostað og átt einstaka gervihnetti og tengda aðstöðu, sem
vísað er til í málslið e) III. greinar þessa
samnings, sem hluta INTELSAT geimskorarinnar, ef öll undirritunarríki samþykkja það. Ef slíks samþykkis er synjað, skal aðstaðan vera óháð INTELSAT
geimskorinni og vera kostuð og í eigu
þeirra, sem hennar æskja. I þvi tilviki
skulu fjárhagslegir skilmálar og skilyrði
INTELSAT taka til alls kostnaðar, sem
beinlínis leiðir af hönnun, þróun,
byggingu og litvegun slíkra sérstakra
gervihnatta og tengdrar aðstöðu, svo og
til hæfilegs hluta af almennum og stjórnunarkostnaði INTELSAT.

SAT. The financial interest in INTELSAT
of each Signatory shall be equal to the
amount arrived at by the application of
its investment share to the valuation effected pursuant to Article 7 of the Operating Agreement.
b) Each Signatory shall have an investment share corresponding to its percentage of all utilization of the INTELSAT space segment by all Signatories as
determined in accordance with the provisions of the Operating Agreement. However, no Signatory, even if its utilization
of the INTELSAT space segment is nil,
shall have an investment share less than
the minimum established in the Operating
Agreement.
c) Each Signatory shall contribute to
the capital requirements of INTELSAT,
and shall receive capital repayment and
compensation for use of capital in accordance with the provisions of the
Operating Agreement.
d) All users of the INTELSAT space
segment shall pay utilization charges
determined in accordance with the provisions of this Agreement and the Operating Agreement. The rates of space segment utilization charge for each type of
utilization shall be the same for all applicants for space segment capacity for that
type of utilization.
e) The separate satellites and associated facilities referred to in paragraph e)
of Article III of this Agreement may be
financed and owned by INTELSAT as
part of the INTELSAT space segment
upon the unanimous approval of all the
Signatories. If such approval is withheld,
they shall be separate from the INTELSAT space segment and shall be financed
and owned by those requesting them. In
this case the financial terms and conditions set by INTELSAT shall be such
as to cover fully the costs directly resulting from the design, development, construction and provision of such separate
satellites and associated facilities as well
as an adequate part of the general and
administrative costs of INTELSAT.
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VI. gr.
(Skipulag INTELSAT).

a) Innan INTELSAT skulu vera eftirfarandi stofnanir:
i) þing hluthafanna;
ii) fundur undirritunaraðila;
iii) ráðið, og
iv) framkvæmdastjórn, sem ber ábyrgð
gagnvart ráðinu.
b) Sé ekki annað ákveðið í samningi
þessum eða rekstrarsamkomulaginu, skal
engin stofnun taka ákvarðanir eða gera
neitt til þess að breyta, ógilda, tefja eða
hafa á annan hátt áhrif á framkvæmd
valds, ábyrgð eða störf, sem falin eru
annarri stofnun samkvæmt samningi
þessum eða rekstrarsamkomulaginu.
c) Samkvæmt ákvæðum b)-málsliðs
þessarar greinar skal þing hluthafanna,
fundur undirritunaraðila og ráðið hvert
fyrir sig taka til athugunar og taka tillit
til sérhverrar ályktunar, meðmæla eða
skoðana annarrar stofnunar varðandi þá
ábyrgð og störf, sem hún hefur samkvæmt þessum samningi eða rekstrarsamkomulaginu.

Article VI
(Structure of INTELSAT)

a) INTELSAT shall have the following
organs:
i) the Assembly of Parties;
ii) the Meeting of Signatories;
iii) the Board of Governors; and
iv) an executive organ, responsible to
the Board of Governors.
b) Except to the extent that this Agreement or the Operating Agreement specifically provides otherwise, no organ shall
make determinations or otherwise act in
such a way as to alter, nullify, delay or
in any otlier manner interfere with the
exercise of a power or the discharge of a
responsibility or a function attributed to
another organ by this Agreement or the
Operating Agreement.
c) Subject to paragraph b) of this
Article, the Assembly of Parties, the
Meeting of Signatories and the Board of
Governors shall each take note of and
give due and proper consideration to any
resolution, recommendation or view made
or expressed by another of these organs
acting in the exercise of the responsibilities and functions attributed to it by this
Agreement or the Operating Agreement.

VII. gr.

Article VII

(Þing hluthafanna).

(Assembly of Parties)

a) Á þingi hluthafanna eiga allir aðilar
sæti, og er þingið aðalstofnun INTELSAT.
b) Þing hluthafanna skal fjalla um þá
þætti INTELSAT, sem einkum varða
hluthafana sem fullvalda ríki. Þingið
skal hafa vald til að fjalla um heildarstefnu og framtíðarmarkmið INTELSAT
í samra^mi við meginreglur, tilgang og
umfang starfsemi INTELSAT, samkvæmt
ákvæðum þessa samnings. Þingið skal í

a) The Assembly of Parties shall be
composed of all the Parties and shall be
the principal organ of INTELSAT.
b) The Assembly of Parties shall give
consideration to those aspects of INTELSAT which are primarily of interest to
the Parties as sovereign States. It shall
have the power to give consideration to
general policy and long-term, objectives
of INTELSAT consistent with the principles, purposes and scope of activities of
INTELSAT, as provided for in this Agreement. In accordance with paragraphs b)
and c) of Article VI of this Agreement,
the Assembly of Parties shall give due
and proper consideration to resolutions,
recommendations and views addressed to
it by the Meeting of Signatories or the
Board of Governors.

samræmi við málsliði b) og c) VI. grein-

ar þessa samnings fjalla með viðeigandi
hætti um ályktanir, tillögur og skoðanir,
sem fundur undirritunaraðila eða ráðið
vísa til þess.
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c) Þing hluthafanna skal hafa eftirfarandi starfssvið og vald til að:
i) setja fram skoðanir sínar og gera
tillðgur eftir því, sem rétt þykir,
til annarra stofnana INTELSAT að
því er varðar heimild þingsins til
að fjalla um heildarstefnu og framtíðarmarkmið INTELSAT;
ii) að ákveða, að ráðstafanir skuli
gerðar til að koma í veg fyrir, að
starfsemi INTELSAT brjóti í bág
við hvers konar almennan, marghliða samning, sem er í samræmi
við samning þennan og a. m. k.
tveir þriðju aðilanna eiga aðild að;
iii) nð athuga og taka ákvarðanir um
tillögur til breytinga á samningi
þessum í samræmi við XVII. grein
hans og gera tillögu um, láta í ljós
skoðanir og gefa álit um breytingar
á rekstrarsamkomulaginu;
iv) að heimila með almennum reglum
eða sérstökum ákvörðunum afnot
INTELSAT geimskorarinnar og láta
í té gervihnetti og tengda aðstöðu
utan INTELSAT geimskorarinnar
fyrir sérstaka fjarskiptaþjónustu
innan þeirra marka, sem rætt er
um í málsgrein d) og e) iii) III.
greinar þessa samnings;
v) að endurskoða hinar almennu reglur, sem komnar eru á samkvæmt
inálslið b) v) VIII. greinar þessa
samnings í því skyni að tryggja
beitingu reglunnar um jafnræði;
vi) að athuga og láta í ljós skoðanir
á skýrslum frá fundi undirritunarríkja og ráðinu um framkvæmd á
almennri stefnu, starfsemi og framtíðaráætlun INTELSAT;
vii) að láta í ljós skoðun sína í formi
tillagna samkvæmt XIV. grein samnings þessa um fyrirhugaða stofnun,
útvegun eða hagnýtingu geimskoraraðstöðu utan INTELSAT geim,skorarbúnaðar;

c) The Assembly of Parties shall have
the following functions and powers:
i) in the exercise of its power of considering general policy and longterm objectives of INTELSAT, to
formulate its views or make recommendations, as it may deem
appropriate, to the other organs of
INTELSAT;
ii) to determine that measures should
be taken to prevent the activities of
INTELSAT from conflicting with
any general multilateral convention
which is consistent with this Agreement and which is adhered to by at
least two-thirds of the Parties;
iii) to consider and take decisions on
proposals for amending this Agreement in accordance with Article
XVII of this Agreement and to propose, express its views and make
recommendations on amendments
to the Operating Agreement;
iv) to authorize, through general rules
or by specific determinations, the
utilization of the INTELSAT space
segment and the provision of satellites and associated facilities separate from the INTELSAT space segment for specialized telecommunications services within the scope of
activities referred to in paragraph
d) and subparagraph e) iii) of
Article III of this Agreement;
v) to review, in order to ensure the
application of the principle of nondiscrimination, the general rules
established pursuant to subparagraph b) v) of Article VIII of this
Agreement:
vi) to consider and express its views on
the reports presented by the Meeting
of Signatories and the Board of
Governors concerning the implementation of general policies, the
activities and the long-term program of INTELSAT;
vii) to express, pursuant to Article XIV
of this Agreement, its findings in
the form of recommendations, with
respect to the intended establishment, acquisition or utilization of
space segment facilities separate
from the INTELSAT space segment
facilities;
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viii) að taka ákvarðanir samkvæmt
málslið b) i) XVI. greinar þessa
samnings að því er varðar úrsögn
hluthafa úr INTELSAT;
ix) að taka ákvörðun um atriði varðandi formlegt samband milli INTELSAT og ríkja, hvort sem þau
eru hluthafar eða ekki, eða alþjóðastofnana;
x) að athuga kvartanir, sem hluthafar
bera fram;
xi) að velja sérfræðinga í lögum samkvæmt 3. grein fylgiskjals C við
samning þennan;
xii) að fjalla um skipun framkvæmdastjóra í samræmi við XI. og XII.
grein samnings þessa;
xiii) að ákveða skipulag framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt XII. grein
þessa samnings og
xiv) að beita hvers konar öðru valdi,
sem fellur undir þing hluthafanna
samkvæmt ákvæðum þessa sanrnings.
d) Aðalritari skal kveðja saman fyrsta
reglulegan fund þings hluthafanna innan
árs frá gildistöku samnings þessa. Reglulegir fundir skulu síðan ráðgerðir á
tveggja ára fresti. Þing hluthafanna getur
þó ákveðið annað frá einum fundi til
annars.
e)

i) Auk hinna reglulegu funda, sem
kveðið er á um í málslið d) þessarar
greinar, getur þing hluthafanna
komið saman til aukafunda, sem
kveðja má saman annaðhvort samkvæmt ósk ráðsins í samræmi við
ákvæði XIV. eða XVI. greinar samnings þessa eða samkvæmt beiðni
eins eða fleiri hluthafa með samþykki a. m. k. þriðja hluta hluthafanna, þ. á m. þess eða þeirra hluthafa, sem fundar beiðast.
ii) í beiðni um aukafundi skal greina
frá tilgangi fundarins, og skal hún
afhent skriflega til aðalritara eða
framkvæmdastjóra, sem gera skulu
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viii) to take decisions, pursuant to subparagraph b) i) of Article XVI of
this Agreement, in connection with
the withdrawal of a Party from
INTELSAT;
ix) to decide upon questions concerning
formal
relationships
between
INTELSAT and States, whether
Parties or not, or international
organizations;
x) to consider complaints submitted to
it by Parties;
xi) to select the legal experts referred
to in Article 3 of Annex C to this
Agreement;
xii) to act upon the appointment of the
Director General in accordance with
Articles XI and XII of this Agreement;
xiii) pursuant to Article XII of this
Agreement, to adopt the organizational structure of the executive
organ; and
xiv) to exercise any other powers coming
within the purview of the Assembly
of Parties according to the provisions of this Agreement.
d) The first ordinary meeting of the
Assembly of Parties shall be convened
by the Secretary General within one year
following the date on which this Agreement enters into force. Ordinary meetings
shall thereafter be scheduled to be held
cvery two years. The Assembly of Parties,
however, may decide otherwise from
meeting to meeting.
e)
i) In addition to the ordinary meetings
provided for in paragraph d) of this
Article, the Assembly of Parties may
meet in extraordinary meetings,
which may be convened either upon
request of the Board of Governors
acting pursuant to the provisions of
Article XIV or XVI of this Agreement, or upon the request of one or
more Parties which receives the support of at least one third of the
Parties including the requesting
Party or Parties.
ii) Requests for extraordinary meetings
shall state the purpose of the meeting
and shall be addressed in writing to
the Secretary General or the Director

Þingskjal 109

478

ráðstafanir til, að fundur verði haldinn svo fljótt sem verða má og í
samræmi við þingsköp þings hluthafa að þvi er varðar kvaðningu til
slikra funda.
f) Fulltrúar meiri hluta hluthafanna
verða að mæta til þess að fundur teljist
löglegur. Hver hluthafi hefur eitt atkvæði.
Ákvörðun um efnisatriði skal tekin með
atkvæðum a. m. k. tveggja þriðju hluthafanna, sem fulltrúa eiga á fundinum og
atkvæði greiða. Til ákvarðana um fundarsköp þarf atkvæði einfaids meiri hluta
hluthafa, sem fulltrúa eiga og greiða atkvæði. Ágreiningur um, hvort tiltekið
atriði sé um fundarsköp eða efni, skal
úrskurðaður m,eð atkvæðum einfalds
meiri hluta hluthafa, sem fulltrúa eiga og
atkvæði greiða.

g) Þing hluthafanna setur sér sjálft
þingsköp, og skal þar kveðið á um kjör
forseta og annarra embættismanna.
h) Sérhver hluthafi skal standa straum
af kostnaði fulltrúa sinna á þingfundi
hluthafanna. Útgjöld af fundum þings
hluthafanna skulu skoðuð sem stjórnunarkoslnaður INTELSAT að því er varðar 8. grein rekstrarsamkomulagsins.

General, who shall arrange for the
meeting to be held as soon as possible
and in accordance with the rules of
procedure of the Assembly of Parties
for convening such meetings.
f) A quorum for any meeting of the
Assembly of Parties shall consist of reprcsentatives of a majority of the Parties.
Each Party shall have one vote. Decisions
on matters of substance shall be taken
hv an affirmative vote cast by at least
two-thirds of the Parties whose representatives are present and voting. Decisions
on procedural matters shall be taken by
an affirmative vote cast by a simple
majority of the Parties whose representatives are present and voting. Disputes
whether a specific matter is procedural
or substantive shall be decided by a vote
cast by a simple majority of the Parties
whose representatives are present and
voting.
g) The Assembly of Parties shall adopt
its own rules of procedure, which shall
include provision for the election of a
Chairman and other officers.
h) Each Party shall meet its own costs
of representation at a meeting of the Assernbly of Parties. Expenses of meetings
of the Assembly of Parties shall be regarded as an administrative cost of
INTELSAT for the purpose of Article 8
of the Operating Agreement.

VIII. gr.

Article VIII

(Fundur undirritunaraðila).

(Meeting of Signatories)

a) A fundum undirritunaraðila eiga
allir undirritunaraðilar sæti. í samræmi
við málsliði b) og c) VI. greinar samnings þessa skal fundur undirritunaraðila
fjalla á viðeigandi hátt um ályktanir, tillögur og skoðanir, sem þing hluthafanna
eða ráðið vísa til hans.

a) The Meeting of Signatories shall be
composed of all the Signatories. In
accordance with paragraphs b) and c) of
Article VI of this Agreement, the Meeting
of Signatories shall give due and proper
consideration to resolutions, recommendations and views addressed to it by
the Assembly of Parties or the Board of
Governors.
b) The Meeting of Signatories shall
have the following functions and powers:
i) lo consider and express its views to
the Board of Governors on the
annual report and annual financial
statements submitted to it by the
Board of Governors;

b) Fundur undirritunaraðila skal fjalla
uin og hafa vald til:
i) að íhuga og gefa ráðinu álit um
ársskýrslu og árlegt fjárhagsyfirlit,
sem ráðið leggur fyrir hann;
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ii) að láta í ljós álit og umsögn um
breytingartillögur á samningi þessum samkvæmt XVII. grein lians og
athuga og taka ákvörðun samkvæmt
22. grein rekstrarsamkomulagsins,
og með hliðsjón af skoðunum og
tillögum frá þingi hluthafanna eða
ráðinu, um breytingartillögur á
rekstrarsamkomulaginu, sem í samræini eru við samning þennan;

iii) að athuga og álykta um skýrslur
um framtíðaráætlanir, þ. á m. áætlaðan kostnað af þeim, sem ráðið
leggur fyrir;
iv) að athuga og taka afstöðu til sérhverra tillagna, sem ráðið gerir um
hækkun þess hámarks, sem rætt er
um í 5. grein rekstrarsamkomulagsins;
v) að setja almennar reglur samkvæmt
titlögum og til Jeiðbeiningar fyrir
ráðið um
A) samþykkt á jarðstöðvum vegna
sambands við INTELSAT geimskorina,
B) úthlutun INTELSAT geimskoraraðstöðu og
C) ákvörðun og breytingar á gjöldum fyrir afnot af INTELSAT
geimskorinni án misinununar;
vi) að taka ákvarðanir samkvæmt XVI.
grein samnings þessa í sambandi
við úrsögn undirritunaraðila úr
INTELSAT;
vii) að athuga og álykta um kvartanir,
sem undirritunaraðilar beina til
hans, annaðhvort beint eða um
hendur ráðsins eða berast um
hendur ráðsins frá notendum
INTELSAT geimskorarinnar, scm
ekki eru undirritunaraðilar;
viii) að undirbúa og leggja fyrir þing
hluthafanna og hluthafana skýrslur um framkvæmd almennra stefnu-
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ii) to express its views and make recommendations on proposed amendments to this Agreement pursuant
to Article XVII of this Agreement
and to consider and take decisions,
in accordance with Article 22 of
the Operating Agreement and taking
into account any views and recommendations received from the Assembly of Parties or the Board of
Governors, on proposed amendments to the Operating Agreement
which are consistent with this
Agreement;
iii) to consider and express its views
regarding reports on future programs, including the estimated
financial implications of such programs, submitted by the Board of
Governors;
iv) to consider and decide on any recommendation made by the Board
of Governors concerning an increase
in the ceiling provided for in Article
5 of the Operating Agreement;
v) to establish general rules, upon the
recommendation of and for the
guidance of the Board of Governors,
concerning:
A) the approval of earth stations
for access to the INTELSAT
space segment,
B) the allotment of INTELSAT
space segment capacity, and
C) the establishment and adjustment of the rates of charge for
utilization of the INTELSAT
space segment on a non-discriminatory basis;
vi) to take decisions pursuant to Article
XVI of this Agreement in connection with the withdrawal of a Signatory from INTELSAT;
vii) to consider and express its views
on complaints submitted to it by
Signatories directly or through the
Board of Governors or submitted
to it through the Board of Governors by users of the INTELSAT
space segment who are not Signatories;
viii) to prepare and present to the Assembly of Parties, and to the Parties,
reports concerning the implementa-
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markmiða, starfsemi og framtíðaráætlun INTELSAT;

ix) að taka ákvarðanir varðandi staðfestingar, sem, rætt er um í málslið
b) ii) III. greinar samnings þessa;
x) að athuga og láta í ljós skoðanir
um skýrslur varðandi frambúðarskipulag, sem ráðið leggur fyrir
þing hluthafanna samkvæmt málslið g) XII. greinar samnings þessa;
xi) að taka árlegar ákvarðanir um fulltrúa í ráðinu í samræmi við IX.
grein samnings þessa og
xii) að beita hverju öðru valdi, sem
undir fund undirritunaraðila heyrir samkvæmt ákvæðum samnings
þessa eða rekstrarsamkomulaginu.
c) Fyrsti reglulegi fundur undirritunaraðila skal kvaddur saman af aðalritaranum samkvæmt beiðni ráðsins innan 9
mánaða frá gildistöku samnings þessa.
Síðan skal reglulegur fundur haldinn
árlega.
d)
i) Auk hinna reglulegu funda samkvæmt c-lið þessarar greinar getur fundur undirritunaraðila haldið
aukafundi, sem kveðja má til annaðhvort samkvæmt ósk ráðsins eða
eins eða fleiri undirritunaraðila,
cnda sé það samþykkt af a. m. k.
einum þriðja undirritunaraðila, þ. á
m. fundarbeiðanda eða beiðendum.
ii) 1 beiðni um aukafundi skal greina
frá verkefni fyrirhugaðs fundar, og
skal hún afhent skriflega aðalritara
eða framkvæmdastjóra, sem skulu
gera ráðstafanir til, að fundurinn
verði haldinn svo fljótt sem verða
má og í samræmi við fundarsköp
slíkra funda. Dagskrá aukafundar
skal takmörkuð við það, sem greint
er í fundarboði.

tion of general policies, the activities
and the long-term program of
INTELSAT;
ix) to take decisions concerning the
approval referred to in subparagraph b) ii) of Article III of this
Agreement;
x) to consider and express its views on
the report on permanent management arrangements submitted by
the Board of Governors to the Assembly of Parties pursuant to paragraph g) of Article XII of this
Agreement;
xi) to make annual determinations for
the purpose of representation on the
Board of Governors in accordance
with Article IX of this Agreement;
and
xii) to exercise any other powers coming
within the purview of the Meeting
of Signatories according to the
provisions of this Agreement or the
Operating Agreem.ent.
c) The first ordinary meeting of the
Meeting of Signatories shall be convened
by the Secretary General at the request
of the Board of Governors within nine
months after the entry into force of this
Agreement. Thereafter an ordinary meeting shall be held in every calendar year.
d)
i) In addition to the ordinary meetings
provided for in paragraph c) of this
Article, the Meeting of Signatories
may hold extraordinary meetings,
which may be convened either upon
the request of the Board of Governors
or upon the request of one or more
Signatories which receives the support of at least one-third of the Signatories including the requesting Signatory or Signatories.
ii) Requests for extraordinary meetings
shall state the purpose for which the
meeting is required and shall be
addressed in writing to the Secretary
General or the Director General, who
shall arrange for the meeting to be
held as soon as possible and in accordance with the rules of procedure
of the Meeting of Signatories for
convening such meetings. The agenda
for an extraordinary meeting shall
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e) Til þess að fundur undirritunaraðila sé löglegur skulu fulltrúar meiri
hluta undirritunaraðila rnæta. Sérhver
undirritunaraðili fer með eitt atkvæði.
Ákvarðanir um efnisatriði skulu teknar
nieð a. m. k. tveim þriðju undirritunaraðila, sem fulltrúa eiga á fundinum og
greiða atkvæði. Ákvarðanir um fundarsköp skulu teknar af einföldum meiri
hluta undirritunaraðila, sem fulltrúa eiga
og atkvæði greiða. Ágreiningur varðandi
það, hvort tiltekið atriði fjalli um fundarsköp eða efni, skal úrskurðaður með
atkvæðum einfalds meiri hluta undirritunaraðila, sem fulltrúa eiga og atkvæði
greiða.
f) Fundur undirritunaraðila skal ákveða eigin fundarsköp sín, og skal þar
tekið fram um kosningu formanns og
annarra embættismanna.
g) Sérhver undirritunaraðili skal bera
kostnað af fulltrúum sínum á fundi
undirritunaraðila. Útgjöld vegna funda
undirritunaraðila skulu talin hluti af
rekstrarkostnaði INTELSAT samkvæmt
8. grein rekstrarsamkomulagsins.
IX. gr.
(Ráðið: Meðlimir og atkvæðagreiðsla).
a) í ráðinu skulu eiga sæti:
i) einn ráðsmaður frá hverjum undirritunaraðila, sem látið hefur í té
framlag, sem ekki sé minna en lágmarksframlag samkvæmt málsgrein
b) þessarar greinar;
ii) einn ráðsmaður frá hverjum tveim
eða fleiri undirritunaraðilum, sem
ekki eiga fulltrúa samkvæmt málslið i) þessarar málsgreinar, enda sé
sameiginlegt framlag þeirra ekki
lægra en lágmarksframlag samkvæmt
b)-lið þessarar greinar og þeir hafi
samþykkt slíka skipan;

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

481

be restricted to the purpose or purposes for which the meeting was
convened.
e) A quorum for any meeting of the
Meeting of Signatories shall consist of
representatives of a majority of the
Signatories. Each Signatory shall have
one vote. Decisions on matters of substance shall be taken by an affirmative
vote cast by at least two-thirds of the
Signatories whose representatives are
present and voting. Decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority
of the Signatories whose representatives
are present and voting. Disputes whether
a specific matter is procedural or substantive shall be decided by a vote cast
by a simple majority of the Signatories
whose representatives are present and
voting.
f) The Meeting of Signatories shall
adopt its own rules of procedure, which
shall include provision for the election
of a Chairman and other officers.
g) Each Signatory shall meet its own
costs of representation at meetings of
the Meeting of Signatories. Expenses of
nieetings of the Meeting of Signatories
shall be regarded as an administrative
cost of INTELSAT for the purpose of
Article 8 of the Operating Agreement.
Article IX
(Board of Governors: Composition and
Voting)
a) The Board of Governors shall be
composed of:
i) one Governor representing each
Signatory whose investment share is
not less than the minimum investment share as determined in accordance with paragraph b) of this
Article;
ii) one Governor representing each
group of any two or more Signatories
not represented pursuant to subparagraph i) of this paragraph whose
combined investment share is not
less than the minimum investment
share as determined in accordance
with paragraph b) of this Article
and which have agreed to be so
represented;
61
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iii) einn ráðsmaður fyrir a. m. k. fimm
undirritunaraðila, sem ekki eiga
fulltrúa samkvæmt liðum i) og ii)
þessarar málsgreinar, frá einhverju
svæði, sein tiltekið er af ráðstefnu
alþjóðafjarskiptastofnunarinnar, sem
haldin var i Montreux árið 1965, án
tillits til þess heildarframlags, sem
undirritunaraðilar í þeim flokki hafa
í hendi. Fjöldi þeirra ráðsmanna,
sem hér um ræðir, skal þó ekki fara
fram úr tveim fyrir hvert það svæði,
sem ákveðið er af alþjóðafjarskiptastofnuninni, eða fimm fyrir öll slík
svæði.
i) Á tímabilinu milli gildistöku samnings þessa og fyrsta fundar undirritunaraðila skal lágmarksframlag,
er gefi undirritunaraðila eða hópi
undirritunaraðila heimild til fulltrúa í ráðinu, vera jafnhátt og framlag undirritunaraðila í 13. sæti á
skrá um lækkandi byrjunarframlög
allra undirritunaraðila;

ii) að loknu því tímabili, sem nefnt er
í málslið i) í þessari málsgrein, skal
fundur undirritunaraðila ákveða árlega lágmarksframlag, sem gefi undirritunaraðila eða hópi undirritunaraðila heimild til að eiga fulltrúa í
ráðinu. 1 þessu skyni skal fundur
undirritunaraðila hafa hliðsjón af
því, að æskilegt sé, að fjöldi ráðsmanna sé u. þ. b. 20, að undanskildum ráðsmönnum, sem valdir eru
samkvæmt málslið a) iii) þessarar
greinar;
iii) í því skyni að taka þær ákvarðanir,
sem visað er til í málslið ii) í þessari málsgrein, skal fundur undirritunaraðila ákveða lágmarksframlag í
samræmi við eftirfarandi ákvæði:
A) Ef í ráðinu eiga sæti, þegar ákvörðun er tekin, 20, 21 eða 22
ráðsmenn, skal fundur undirritunaraðila ákveða lágmarksframlag, er sé jafnt því framlagi undirritunaraðila, sem í gildandi

iii) one Governor representing any group
of at least five Signatories not represented pursuant to subparagraph
i) or ii) of this paragraph from any
one of the regions defined by the
Plenipotentiary Conference of the
International
Telecommunication
Union, held at Montreux in 1965,
regardless of the total investment
shares held by the Signatories comprising the group. However, the
number of Governors under this
category shall not exceed two for
any region defined by the Union or
five for all such regions.
b)
i) During the period between the entry
into force of this Agreement and
the first meeting of the Meeting of
Signatories, the minimum investment
share that will entitle a Signatory
or group of Signatories to be represented on the Board of Governors
shall be equal to the investment share
of the Signatory holding position
thirteen in the list of the descending
order of size of initial investment
shares of all the Signatories.
ii) Subsequent to the period mentioned
in subparagraph i) of this paragraph,
the Meeting of Signatories shall determine annually the minimum investment share that will entitle a Signatory or group of Signatories to be
represented on the Board of Governors. For this purpose, the Meeting
of Signatories shall be guided by
the desirability of the number of
Governors
being
approximately
twenty, excluding any selected pursuant to subparagraph a) iii) of this
Article.
iii) For the purpose of making the delerminations referred to in subparagraph ii) of this paragraph, the Meeting of Signatories shall fix a minimum investment share according to
the following provisions:
A) if the Board of Governors, at the
time the determination is made,
is composed of twenty, twentyone or twenty-two Governors,
the Meeting of Signatories shall
fix a minimum investment share
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skrá á þeim tíma hefur sama
sæti og sá aðili hafði, sem valinn var samkvæmt fyrri ákvörðun á þeim lista.

B) Ef sæti eiga í ráðinu, þegar ákvörðun er tekin, fleiri en 22
ráðsmenn, skal fundur undirritunaraðila ákveða lágmarksframlag, er jafnt sé framlagi undirritunaraðila, sem á gildandi skrá
á þeim tíma er ofar í röð en
sá undirritunaraðili, sem valinn
var, á skránni, sem í gildi var,
þegar fyrri ákvörðun var tekin.

C) Ef í ráðinu eiga sæti, þegar ákvörðun er tekin, færri en 20
ráðsmenn, skal fundur undirritunaraðila ákveða lágmarksframlag, er jafnt sé framlagi undirritunaraðila, sem á gildandi skrá
á þeim tíma hefur sæti fyrir
neðan þann undirritunaraðila,
sem þá var ákveðinn, á þeim
lista, sem í gildi var, er fyrri
ákvörðun var tekin.
iv) Ef röðunaraðferð sú, sem rætt er um
í málslið iii) B) þessarar málsgreinar, leiðir til þess, að fjöldi ráðsmanna
verði minni en 20 eða aðferðin samkvæmt málslið iii) C) þessarar málsgreinar leiðir til þess, að þeir verði
fleiri en 22, skal fundur undirritunaraðila ákveða lágmarksframlag það,
er betur tryggi það, að ráðsmenn
verði 20;
v) að því er varðar ákvæði málsliða

iii) og iv) í þessari málsgrein skulu
ráðsmenn, sem valdir eru í samræmi
við málslið a) iii) þessarar greinar
ekki teknir með;
vi) að því er varðar ákvæði þessarar
málsgreinar skulu framlög, sem
ákveðin eru samkvæmt lið c) ii)
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equal to the investment share of
the Signatory which, in the list
in effect at that time, holds the
same position held in the list in
effect when the previous determination was made, by the Signatory selected on that occasion,
B) if the Board of Governors, at the
time the determination is made,
is composed of more than
twenty-two Governors, the Meeting of Signatories shall fix a
minimuin investment share equal
to the investment share of a
Signatory which, in the list in
effect at that time, holds a position above the one held in the list
in effect when the previous determination was made, by the
Signatory selected on that occasion,
C) if the Board of Governors, at the
time the determination is made,
is composed of less than twenty
Governors, the Meeting of Signatories shall fix a minimum, investment share equal to the investment share of a Signatory
which, in the list in effect at
that time, holds a position below
the one held in the list in effect
when the previous determination
was made, by the Signatory
selected on that occasion.
iv) If, by applying the ranking method
set forth in subparagraph iii) B) of
this paragraph, the number of
Governors would be less than twenty,
or, by applying that set forth in subparagraph iii) C) of this paragraph,
would be more than twenty-two, the
Meeting of Signatories shall determine a minimum investment share
that will better ensure that there will
be twenty Governors.
v) For the purpose of the provisions of
subparagraphs iii) and iv) of this
paragraph, the Governors selected in
accordance with subparagraph a) iii)
of this Article shall not be taken into
consideration.
vi) For the purpose of the provisions of
this paragraph, investment shares
determined pursuant to subparagraph
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6. greinar rekstrarsamkomulagsins,
taka gildi á fyrsta degi reglulegs
fundar undirritunaraðila, eftir að
slík ákvörðun er tekin.

c) Þegar undirritunaraðili eða hópur
undirritunaraðila fullnægir ákvæðunum
um umboð samkvæmt liðum a) i), ii)
og iii) þessarar greinar, á hann rétt til
setu í ráðinu. Að því er varðar hóp undirritunaraðila samkvæmt lið a) iii) þessarar greinar skal sá réttur verða virkur,
þegar framkvæmdastjórnin hefur tekið
við skriflegri beiðni frá slíkum hópi,
enda hafi fjöldi slíkra hópa í ráðinu
ekki við inóttöku slíkrar skriflegrar
beiðni náð hinum beitanlegu takmörkunum, sem greinir í lið a) iii) í þessari
grein. Ef tala fulltrúa í ráðinu hefur við
móttöku slíkrar skriflegrar beiðni náð
þeim takmörkum, sem sett eru í lið
a) iii) þessarar greinar, getur hópur
undirritunaraðila lagt beiðni sína fyrir
næsta reglulegan fund undirritunaraðila
til ákvörðunar samkvæmt málsgrein d)
þessarar greinar.

d) Þegar fundur undirritunaraðila hefur tekið við beiðni frá hópi eða hópum
undirritunaraðila, sem greinir í málslið
a) iii) þessarar greinar, skal hann árlega
ákveða, hver þessara hópa skuli sitja
cða halda áfram setu í ráðinu. Ef slíkir
hópar eru fleiri en tveir fyrir hvert
svæði, sem tiltekið er af alþjóðafjarskiptastofnuninni í þessu skyni, eða fimm
fyrir öll slík svæði, skal fundur undirritunaraðila fyrst velja þann hóp, sem,
hefur hæsta samanlagt fjárframlag frá
hverju slíku svæði, sem skrifleg beiðni
hefur komið frá, samkvæmt c)-málsgrein þessarar greinar. Ef fjöldi hópa,
sem þannig eru valdir, er minni en 5,
skal velja aðra hópa til ráðsins í samræmi við lækkandi röð sameiginlegs
framlags hvers hóps, án þess að farið sé
fram úr viðeigandi takmörkunum samkvæmt lið a) iii) þessarar greinar.

c) ii) of Article 6 of the Operating
Agreement shall take effect from the
first day of the ordinary meeting of
the Meeting of Signatories following
such determination.
c) Whenever a Signatory or group of
Signatories fulfills the requirements for
representation pursuant to subparagraph
a) i), ii) or iii) of this Article, it shall
be entitled to be represented on the Board
of Governors. In the case of any group
of Signatories referred to in subparagraph
a) iii) of this Article, such entitlement
shall become effective upon receipt by
the executive organ of a written request
from such group, provided, however, that
the number of such groups represented
on the Board of Governors has not, at
the time of receipt of any such written
request, reached the applicable limitations prescribed in subparagraph a) iii)
of this Article. If at the time of receipt
of any such written request representation on the Board of Governors pursuant
to subparagraph a) iii) of this Article
has reached the applicable limitations
prescribed therein, the group of Signatories may submit its request to the next
ordinary meeting of the Meeting of Signatories for a determination pursuant to
paragraph d) of this Article.
d) Upon the request of any group or
groups of Signatories referred to in subparagraph a) iii) of this Article, the
Meeting of Signatories shall annually
determine which of these groups shall
be or continue to be represented on the
Board of Governors. For this purpose, if
such groups exceed two for any one
region defined by the International Telecommunication Union, or five for all
such regions, the Meeting of Signatories
shall first select the group which has the
highest combined investment share from
each such region from which there has
been submitted a written request pursuant
to paragraph c) of this Article. If the
number of groups so selected is less than
five, the remaining groups which are to
be represented shall be selected in decreasing order of the combined investment
shares of each group, without exceeding
the applicable limitations prescribed in
subparagraph a) iii) of this Article.
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e) Til þess að tryggja samræmi í framkvæmd í ráðinu skal sérhver undirritunaraðili eða hópur undirritunaraðila, sem
sæti á samkvæmt liðum a) i), ii) eða iii)
þessarar greinar, halda áfram umboði
sínu, annaðhvort sjálfur eða sem hluti
af slíkum hópi, þangað til næsta ákvörðun er tekin í samræmi við málsgreinar
b) eða d) þessarar greinar án tillits til
breytinga, sem kunna að verða á hlutum
þeirra vegna framlagsvirðingar. Þó skal
umboð vegna hóps, sem miðað er við
samkvæmt liðum a) ii) eða iii) þessarar
greinar, falla úr gildi, ef úrsögn eins
eða fleiri undirritunaraðila úr hópnum
mundi gera þann hóp ókjörgengan til
ráðsins samkvæmt þessari grein.

f) Með þeim skilyrðum, sem greind
eru í málsgrein g) í þessari grein, skal
hver ráðsmaður hafa atkvæðisrétt í samræmi við þann hluta framlags undirritunaraðila, eða hóps undirritunaraðila,
sem hann er fulltrúi fyrir, er stafi frá
afnotum INTELSAT geimskorarinnar
fvrir eftirfarandi þjónustu:
i) alþjóð'lega almenna fjarskiptaþjónustu;
ii) innlenda almenna fjarskiptaþjónustu milli svæða, sem rofin eru af
svæðum, sem ekki eru undir lögsögu
hlutaðeigandi ríkis, eða milli svæða,
sem úthafið skilur að;
iii) innlenda fjarskiptaþjónustu milli
svæða, sem ekki eru tengd um breiðbandskerfi á jörðu og sem aðgreind
eru af slíkum óvenjulegum, náttúrulegum tálmunum, að þær hindri
starfhæfan rekstur breiðbandskerfa
á jörðu milli slíkra svæða, enda hafi
fundur undirritunaraðila fyrirfram
veitt viðeigandi samþykki í samræmi við málslið b) ii) III. greinar
samnings þessa.
g) Að því er varðar málsgrein f) þessarar greinar skulu eftirfarandi ákvæði
gilda:
i) Þegar um er að ræða undirritunaraðila, sem fær lægri framlagshlut í
samræmi við ákvæði málsgreinar d)
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e) In order to ensure continuity within
the Board of Governors, every Signatory
or group of Signatories represented
pursuant to subparagraph a) i), ii) or
iii) of this Article shall remain represented, either individually or as part of
such group, until the next determination
made in accordance with paragraph b)
or d) of this Article, regardless of the
changes that may occur in its or their
investment shares as the result of any
adjustment
of
investment
shares.
However, representation as part of a
group constituted pursuant to subparagraph a) ii) or iii) of this Article shall
cease if the withdrawal from the group
of one or more Signatories would make
the group ineligible to be represented on
the Board of Governors pursuant to this
Article.
f) Subject to the provisions of paragraph g) of this Article, each Governor
shall have a voting participation equal
to that part of the investment share of
the Signatory, or group of Signatories,
he represents, which is derived from the
utilization of the INTELSAT space segment for services of the following types:
i) international public telecommunication services;
ii) domestic public telecommunications
services between areas separated by
areas not under the jurisdiction of
the States concerned, or between
areas separated by the high seas; and
iii) domestic public telecommunications
services between areas which are not
linked by any terrestrial wide-band
facilities and which are separated by
natural barriers of such an exceptional nature that they impede the
viable establishment of terrestrial
wide-band facilities between such
areas, provided that the Meeting of
Signatories has given in advance the
appropriate approval required by
subparagraph b) ii) of Article III of
this Agreement.
g) For the purposes of paragraph f) of
this Article, the following arrangements
shall apply:
i) in the case of a Signatory which is
granted a lesser investment share in
accordance with the provisions of
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6. greinar rekstrarsamkomulagsins,
skal lækkunin eiga hlutfallslega við
allar tegundir afnota;

ii) þegar um er að ræða undirritunaraðila, sem fær hærri framlagshlut í
samræmi við ákvæði d)-málsgreinar
í 6. gr. rekstrarsamkomulagsins, skal
hækkunin gilda hlutfallslega um allar tegundir afnota hans;
iii) ef um er að ræða undirritunaraðila,
sem hefur 0.05% framlagshlut í samræmi við ákvæði h)-málsgreinar í 6.
grein rekstrarsamkomulagsins og er
í hópi vegna umboðs í ráðinu sam,kvæmt ákvæðum málsliða a) ii) eða
iii) þessarar greinar, skal framlag
hans talið stafa af afnotum INTELSAT geimskorarinnar fyrir þjónustu
þeirrar tegundar, sem um ræðir í f)málsgrein þessarar greinar; og

iv) enginn ráðsmaður skal fara með
meira en 40% af heildaratkvæðamagni allra undirritunaraðila og
hópa, sem fulltrúa eiga í ráðinu.
Það, sem umfram er 40% af heildaratkvæðamagni ráðsmanns, skal
dreifast jafnt á milli annarra fulltrúa í ráðinu.

h) Að því er varðar skipan ráðsins og
útreikning atkvæðahlutfalls ráðsmanna
skulu framlög, sem ákveðin eru samkvæmt lið c) ii) 6. greinar rekstrarsamkomulagsins, vera virk frá fyrsta degi
reglulegs fundar undirritunaraðila, eftir
að slík ákvörðun er tekin.
i) Fundur ráðsins skal gildur, ef annaðhvort meiri hluti ráðsmanna, sem telur
a. m. k. tvo þriðju heildaratkvæðamagns
allra undirritunaraðila og hópa undirritunaraðila í ráðinu, er mættur eða allir
ráðsmenn nema þrír án tillits til þess,
hverju atkvæðamagni þeir ráða yfir.

paragraph d) of Article 6 of the
Operating Agreement, the reduction
shall apply proportionately to all
types of its utilization;
ii) in the case of a Signatory which is
granted a greater investment share
in accordance with the provisions of
paragraph d) of Article 6 of the
Operating Agreement, the increase
shall apply proportionately to all
types of its utilization;
iii) in the case of a Signatory which has
an investment share of 0.05 per cent
in accordance with the provisions of
paragraph h) of Article 6 of the
Operating Agreement and which
forms part of a group for the purpose
of representation in the Board of
Governors pursuant to the provisions
of subparagraph a) ii) or a) iii) of
this Article, its investment share shall
be regarded as being derived from
utilization of the INTELSAT space
segment for services of the types
listed in paragraph f) of this Article;
and
iv) no Governor may cast more than
forty per cent of the total voting
participation of all Signatories and
groups of Signatories represented on
the Board of Governors. To the extent
that the voting participation of any
Governor exceeds forty per cent of
such total voting participation, the
excess shall be distributed equally to
the other Governors on the Board of
Governors.
h) For the purposes of composition of
the Board of Governors and calculation
of the voting participation of Governors,
the investment shares determined pursuant to subparagraph c) ii) of Article
6 of the Operating Agreement shall take
effect from the first day of the ordinary
meeting of the Meeting of Signatories
following such determjnation.
i) A quorum for any meeting of the
Board of Governors shall consist of either
a majority of the Board of Governors,
which majority shall have at least twothirds of the total voting participation of
all Signatories and groups of Signatories
represented on the Board of Governors,
or else the total number constituting the
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j) RáSið skal kappkosta að taka ákvarðanir sínar samhljóða. Ef ekki næst
slíkt samkomulag, skal ráðið taka ákvarðanir:
i) um öll efnisatriði annaðhvort með
atkvæðum a. m. k. fjögurra ráðsmanna, er fara með a. m. k. tvo
þriðju hluta atkvæðamagns allra
undirritunaraðila eða hópa, sem fulltrúa eiga í ráðinu, og skal þá tekið
tillit til valddreifingar samkvæmt lið
g) iv) í þessari grein, eða með atkvæðum a. m. k. allra ráðsmanna
nema þriggja án tillits til þess atkvæðamagns, sem þeir ráða yfir;

ii) um öll atriði varðandi fundarsköp
með einföldum meiri hluta atkvæða
ráðsmanna, sem mættir eru og atkvæði greiða, enda hafi hver eitt atkvæði.
k) Formaður ráðsins skal úrskurða,
hvort tiltekið atriði varðar fundarsköp
eða efni. Breyta má úrskurði formanns
með tveimur þriðju atkvæða ráðsmanna,
sem mættir eru og atkvæði greiða, og
hefur þá hver eitt atkvæði.
l) Ráðið getur, ef það telur þess þörf,
skipað ráðgjafarnefndir til þess að aðstoða við framkvæmd skyldustarfa þess.
m) Ráðið setur sér sjálft fundarsköp,
og skal þar tekið fram, hver aðferð skuli
höfð við kosningu formanns og annarra
þeirra embættismanna, sem þörf er á.
Þrátt fyrir ákvæði málsgreinar j) í þessari grein mega slíkar reglur kveða á um
þann hátt atkvæðagreiðslu vegna kosninga embættismanna, er ráðið telur við
hæfi.
n) Fyrsti fundur ráðsins skal kvaddur saman í samræmi við aðra málsgrein
fylgiskjals rekstrarsamkomulagsins. Ráðið skal halda fundi svo oft sem nauðsyn krefur, en a. m. k. fjórum sinnum
á ári.
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Board of Governors minus three, regardless of the amount of voting participation
they represent.
j) The Board of Governors shall endeavor to take decisions unanimously.
However, if it fails to reach unanimous
agreement, it shall take decisions:
i) on all substantive questions, either
by an affirmative vote cast by at
least four Governors having at least
two-thirds of the total voting participation of all Signatories and groups
of Signatories represented on the
Board of Governors taking into account the distribution of the excess
referred to in subparagraph g) iv)
of this Article, or else by an affirmative vote cast by at least the total
number constituting the Board of
Governors minus three, regardless of
the amount of voting participation
they represent;
ii) on all procedural questions, by an
affirmative vote representing a
simple majority of Governors present
and voting, each having one vote.
k) Disputes whether a specific question is procedural or substantive shall be
decided by the Chairman of the Board
of Governors. The decision of the Chairman may be overruled by a two-thirds
majority of the Governors present and
voting, each having one vote.
l) The Board of Governors, if it deems
appropriate, may create advisory committees to assist it in the performance of
its responsibilities.
m) The Board of Governors shall adopt
its own rules of procedure, which shall
include the method of election of a Chairman and such other officers as may be
required. Notwithstanding the provisions
of paragraph j) of this Article, such rules
may provide for any method of voting in
the election of officers which the Board
of Governors deems appropriate.
n) The first meeting of the Board of
Governors shall be convened in accordance with paragraph 2 of the Annex to
the Operating Agreement. The Board of
Governors shall meet as often as is
necessary but at least four times a year.
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X. gr.
(Ráðið: Störf).

Article X
(Board of Governors: Functions)

a) Ráðið skal bera ábyrgð á hönnun,
þróun, byggingu, stofnun, rekstri og
viðhaldi INTELSAT geimskorarinnar
og samkvæmt samningi þessum á rekstrarsamkomulaginu og þeim ákvörðunum,
sem að þessu leyti kunna að hafa verið
gerðar af þingi hluthafanna eftir
VII. grein samnings þessa, til þess að
framkvæma hvers konar aðra starfsemi,
sem INTELSAT hefur með höndum. Til
framkvæmdar á þessum, skyldum skal
ráðið hafa það vald og inna af hendi
þau störf á sínu umboðssviði, sem heyra
undir það samkvæmt ákvæðum samnings þessa og rekstrarsamkomulagsins,
þ. á m.:

a) The Board of Governors shall have
the responsibility for the design, development, construction, establishment, operation and maintenance of the INTELSAT
space segment and, pursuant to this
Agreement, the Operating Agreement and
such determinations that in this respect
may have been made by the Assembly
of Parties pursuant to Article VII of this
Agreement, for carrying out any other
activities whieh are undertaken by INTELSAT. To discharge the foregoing responsibilities, the Board of Governors
shall have the powers and shall exercise
the functions coming within its purview
according to the provisions of this Agreement and the Operating Agreement, including:
i) adoption of policies, plans and
programs in connection with the
design, development, construction,
establishment,
operation
and
maintenance of the INTELSAT
space segment and, as appropriate,
in connection with any other
activities which INTELSAT is
authorized to undertake;

i) samþykkt á stefnumiðum, fyrirætlunum og áætlunum í sambandi við hönnun, þróun, byggingu, stofnun, rekstur og viðhald INTELSAT geimskorarinnar
og, eftir því sem við á, í sambandi við hvers konar aðra
starfsemi, sem INTELSAT hefur
heimild til að hafa með höndum;
ii) samþykkt á innkaupum, reglum,
skilmálum og skilyrðum í samræmi við XIII. grein samnings
þessa og samþykkt á innkaupasamningum;
iii) samþykkt á fjármálastefnu og
ársreikningum og samþykkt fjárhagsáætlana;
iv) samþykkt á stefnu og aðferðum
vegna eignarhalds, verndunar og
dreifingar réttinda á uppgötvunum og tæknilegum upplýsingum
í samræmi við 17. grein rekstrarsamkomulagsins;
v) samningu á tillögum til fundar
undirritunaraðila vegna ákvörðunar almennra reglna, sem um
ræðir í málsgrein b) v) VIII.
greinar samnings þessa;
vi) samþykkt á meginreglum og
starfsaðferðum í samræmi við
þær almennu reglur, sem fundur

ii) adoption of procurement procedures, regulations, terms and
conditions, consistent with Article
XIII of this Agreement, and approval of procurement contracts;
iii) adoption of financial policies and
annual financial statements, and
approval of budgets;
iv) adoption of policies and procedures for the acquisition, protection and distribution of rights in
inventions and technical information, consistent with Article 17 of
the Operating Agreement;
v) formulation of recommendations
to the Meeting of Signatories in
relation to the establishment of
the general rules referred to in
subparagraph b) v) of Article
VIII of this Agreement;
vi) adoption of criteria and procedures, in accordance with such general
rules as may have been established
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undirritunaraðila kann að hafa
sett vegna samþykktar á jarðstððvum til hagnýtingar INTELSAT geimskorarinnar til að sannprófa og fylgjast með notagildi
jarðstöðva, sem í tengslum eru,
og til að samræma tengsl og afnot jarðstöðva af INTELSAT
geimskorinni;
vii) ákvörðun skilmála og skilyrða,
er gildi um úthlutun INTELSAT
geimskoraraðstöðu í samræmi við
þær ahnennu reglur, sem settar
kunna að hafa verið af fundi
undirritunaraðila;
viii) tímabundnar ákvarðanir um gjöld
fyrir afnot af INTELSAT geimskorinni, í samræmi við þær almennu reglur, sem settar kunna
að hafa verið af fundi undirritunaraðila;
ix) viðeigandi ákvarðanir í samræmi
við ákvæði 5. greinar rekstrarsamkomulagsins að því er varðar hækkun hámarks þess, sem
rætt er um i þeirri grein;
x) stjórn samningaviðræðna við aðila þess landssvæðis, þar sem
aðalstöðvar INTELSAT eru, og
að leggja fyrir þing undirritunaraðila til ákvörðunar samkomulag varðandi aðalstöðvar að því
er varðar friðindi, undanþágur
og friðhelgi, sem rætt er um í
málsgrein c) í XV. grein sarnnings þessa;
xi) samþykkt á jarðstöðvum utan
flokka vegna sambands við INTELSAT geimskorina í samræmi
við þær almennu reglur, sem
fundur undirritunaraðila kann
að hafa sett;
xii) ákvörðun skilmála og skilyrða
fyrir afnot af INTELSAT geimskorinni fyrir fjarskiptastofnanir,
sem ekki eru undir lögsögu neins
aðila, í samræmi við þær almennu reglur, sem settar kunna
að hafa verið á fundi undirritunaraðila samkvæmt málsgrein b)
v) VIII. greinar samnings þessa
og í samræmi við ákvæði málsAlþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþinf{).

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

by the Meeting of Signatories, for
approval of earth stations for
access to the INTELSAT space
segment, for verification and
monitoring
of
performance
characteristies of earth stations
having access, and for coordination of earth station access to
and utilization of the INTELSAT
space segment;
adoption of terms and conditions
governing the allotment of INTELSAT space segment capacity, in
accordance with such general
rules as may have been established by the Meeting of Signatories;
periodic establishment of the rates
of charge for utilization of the
INTELSAT space segment, in accordance with such general rules
as may have been established by
the Meeting of Signatories;
action as may be appropriate, in
accordance with the provisions of
Article 5 of the Operating Agreement, with respect to an increase
in the ceiling provided for in
that Article;
direction of the negotiation with
the Party in whose territory the
headquarters of INTELSAT is
situated, and submission to tlie
Assembly of Parties for decision
thereon, of the Headquarters
Agreement covering privileges,
exemptions and immunities, referred to in paragraph c) of
Article XV of this Agreement;
approval of non-standard earth
stations for access to the INTELSAT space segment in accordance
with the general rules which may
have been established by the Meeting of Signatories;
establishment of terms and conditions for access to the INTELSAT
space segment by telecommunications entities which are not under
the jurisdiction of a Party, in
accordance with the general rules
established by the Meeting of
Signatories pursuant to subparagraph b) v) of Article VIII of
this Agreement and consistent
62
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greinar d) V. greinar samningsins;
xiii) ákvarðanir um fyrirkomulagsatriði vegna reikningslána og lánsútvegana í samræmi við 10. grein
rekstrar samkomulagsins;

xiii)

xiv) framlagning ársskýrslu um starfsemi INTELSAT til fundar undirritunaraðila og ársreikninga;

xiv)

xv) framlagning fyrir fund undirritunaraðila á skýrslum um framtíðaráætlanir, þ. á m. áætluð fjárútgjöld vegna slíkra áætlana;

xv)

xvi) framlagning fyrir fund undirritunaraðila á skýrslum og tillögum
um sérhver önnur mál, sem ráðið telur rétt, að fundur undirritunaraðila athugi;

xvi)

xvii) útvegun þeirra upplýsinga, sem
hluthafi eða undirritunaraðili
kann að þurfa á að halda til
þess að inna af höndum skuldbindingar sínar samkvæmt sanmingi þessum eða rekstrarsamkomulaginu;
xviii) skipun og brottvikning aðalritara
samkvæmt XII. grein og framkvæmdastjóra samkvæmt VII.,
XI. og XII. grein samnings þessa;

xvii)

xix) tilnefning háttsetts embættismanns framkvæmdastjórnarinnar til þess að vera settur aðalritari samkvæmt málsgrein d) i)
XII. greinar og tilnefning háttsetts
embættismanns
framkvæmdastjórnarinnar til þess að vera
settur framkvæmdastjóri samkvæmt málsgrein d) i) XI. greinar samnings þessa;
xx) ákvörðun um fjölda, stöðu og
starfskjör allra starfa framkvæmdastjórnar samkvæmt tillögum aðalritara eða framkvæmdastjóra;

with the provisions of paragraph
d) of Article V of this Agreement;
decisions on the making of arrangements for overdrafts and the
raising of loans in accordance
with Article 10 of the Operating
Agreement;
submission to the Meeting of
Signatories of an annual report
on the activities of INTELSAT
and of annual financial statements;
submission to the Meeting of
Signatories of reports on future
programs including the estimated
financial implications of such
programs;
submission to the Meeting of
Signatories of reports and recommendations on any other
matter which the Board of Governors deems appropriate for
consideration by the Meeting of
Signatories;
provision of such information as
may be required by any Party or
Signatory to enable that Party or
Signatory to discharge its obligations under this Agreement or the
Operating Agreement;

xviii) appointment and removal from
office of the Secretary General
pursuant to Article XII, and of
the Director General pursuant to
Articles VII, XI and XII, of this
Agreement;
xix) designation of a senior officer of
the executive organ to serve as
Acting Secretary General pursuant
to subparagraph d) i) of Article
XII and designation of a senior
officer of the executive organ to
serve as Acting Director General
pursuant to subparagraph d) i)
of Article XI of this Agreement;
xx) determination of the number,
status and terms and conditions
of employment of all posts on the
executive organ upon the recommendation of the Secretary
General or the Director General;
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xxi) samþykkt á skipun aðakitara eða
framkvæmdastjóra á æðri embættismönnum, sem heyra beint
undir hann;
xxii) gerð samninga í samræmi við
inálsgrein c) ii) XI. greinar þessa
samnings;
xxiii) ákvörðun almennra starfsreglna
og úrskurðir í einstökum tilvikum varðandi tilkynningar til
alþjóðafjarskiptastofnunarinnar í
samræmi við starfsreglur hennar
á tíðnum, sem, INTELSAT geimskorin notar;
xxiv) ráðleggingar til fundar undirritunaraðila í samræmi við lið b)
ii) III. greinar samnings þessa;
xxv) álit í samræmi við c)-lið XIV.
greinar samnings þessa i formi
tillagna og ráðgjöf til þings
hluthafanna í samræmi við liði
d) og e) XIV. greinar þessa
samnings varðandi stofnun, útvegun eða hagnýtingu geimskoraraðstöðu fyrir utan INTELSAT geimskoraraðstöðuna;

xxvi) framkvæmdir í samræmi við XVI.
grein samnings þessa og 21. grein
rekstrarsamkomulagsins í sambandi við úrsögn undirritunaraðila úr INTELSAT; og
xxvii) álit og tillögur varðandi breytingartillögur á samningi þessum
samkvæmt lið b) XVII. greinar
samnings þessa, breytingartillögur við rekstrarsamkomulagið
samkvæmt lið a) 22. greinar þess
og álit og tillögur varðandi
breytingartillögur við rekstrarsamkomulagið samkvæmt lið b)
22. greinar þess.
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xxi) approval of the appointment by
the Secretary General or the
Director General of senior officers
reporting directly to him;
xxii) arrangement of contracts in accordance with subparagraph c) ii)
of Article XI of this Agreement;
xxiii) establishment of general internal
rules, and adoption of decisions
in each instance, concerning
notification to the International
Telecommunication Union in accordance with its rules of procedure of the frequencies to be used
for the INTELSAT space segment;
xxiv) tendering to the Meeting of Signatories the advice referred to in
subparagraph b) ii) of Article III
of this Agreement;
xxv) expression, pursuant to paragraph
c) of Article XIV of this Agreement, of its findings in the form
of recommendations, and the
tendering of advice to the Assembly of Parties, pursuant to
paragraph d) or e) of Article XIV
of this Agreement, with respect
to the intended establishment,
acquisition or utilization of space
segment facilities separate from
the INTELSAT space segment
facilities;
xxvi) action in accordance with Article
XVI of this Agreement and Article
21 of the Operating Agreement in
connection with the withdrawal
of a Signatory from INTELSAT;
and
xxvii) expression of its views and recommendations
on
proposed
amendm,ents to this Agreement
pursuant to paragraph b) of
Article XVII of this Agreement,
the proposal of amendments to
the Operating Agreement pursuant
to paragraph a) of Article 22 of
the Operating Agreement, and the
expression of its views and
recommendations on proposed
amendments to the Operating
Agreement pursuant to paragraph
b) of Article 22 of the Operating
Agreement.
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b) í samrænn við ákvæði málsgreina
b) og d) VI. greinar þessa samnings skal
ráðið:
i) fjalla á viðeigandi hátt um ályktanir,
tillögur og sjónarmið, sem þing hluthafanna eða fundur undirritunaraðilanna beina til þess;
ii) setja í skýrslur sínar til þings hluthafanna eða fundar undirritunaraðilanna upplýsingar um framkvæmdir
eða ákvarðanir, sem teknar eru í
sambandi við slikar ályktanir, tillögur og sjónarmið, svo og ástæður
sínar fyrir slíkum framkvæmdum
eða ákvörðunum.
XI. gr.
(Framk væmdastjóri).
a) Framkvæmdastjóri skal veita framkvæmdastjórninni forstöðu, og skal hún
ljúka skipulagningu á starfi sínu eigi
síðar en 6 árum eftir gildistöku samnings þessa.
b)
i) Framkvæmdastjórinn skal vera forstjóri og lögformlegur fulltrúi INTELSAT og bera beina ábyrgð gagnvart ráðinu á allri stjórnun.

ii) Framkvæmdastjórinn skal starfa í
samræmi við stefnumið og fyrirmæli
ráðsins.
iii) Framkvæmdastjórinn skal skipaður
af ráðinu, og skal sú skipun háð
staðfestingu þings hluthafanna. Ráðið getur vikið framkvæmdastjóra úr
starfi samkvæmt eigin ákvörðun, ef
til þess eru gildar ástæður.
iv) Við skipun framkvæmdastjóra og
val annarra starfsmanna framkvæmdastofnunarinnar skal höfuðmarkmiðið vera nauðsyn þess að
tryggja svo sem bezt má verða heiðarleik, starfshæfni og afköst. Framkvæmdastjórinn og starfsmenn framkvæmdastjórnarinnar skulu forðast
allt, sem ósamrýmanlegt er ábyrgð
þeirra gagnvart INTELSAT.

b) In accordance with the provisions
of paragraphs b) and c) of Article VI
of this Agreement, the Board of Governors shall:
i) give due and proper consideration to
resolutions, recommendations and
views addressed to it by the Assembly
of Parties or the Meeting of Signatories; and
ii) include in its reports to the Assembly
of Parties or to the Meeting of Signatories information on actions or
decisions taken with respect to such
resolutions, recommendations and
views, and its reasons for such
actions or decisions.
Article XI
(Director General)
a) The executive organ shall be headed
by the Director General and shall have
its organizational structure implemented
not later than six years after the entry
into force of this Agreement.
b)
i) The Director General shall be the
chief executive and the legal representative of INTELSAT and shall
be directly responsible to the Board
of Governors for the performance of
all management functions.
ii) The Director General shall act in accordance with the policies and directives of the Board of Governors.
iii) The Director General shall be appointed by the Board of Governors,
subject to confirmation by the Assembly of Parties. The Director
General may be removed from office
for cause by the Board of Governors
on its own authority.
iv) The paramount consideration in the
appointment of the Director General
and in the selection of other personnel of the executive organ shall
be the necessity of ensuring the
highest standards of integrity, competency and efficiency. The Director
General and the personnel of the
executive organ shall refrain from

any action incompatible with their
responsibilities to INTELSAT.
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c)
i) Stjórnarstörfin skulu vera í samræmi við grundvallarstefnu og markm,ið INTELSAT, alþjóðlegt eðli
stofnunarinnar og skyldu hennar til
að láta í té á viðskiptagrundvelli
fjarskiptaaðstöðu mestu gæða og öryggis.
ii) Framkvæmdastjórinn skal í umboði
INTELSAT gera samninga við eina
eða fleiri þar til bærar stofnanir um
tækni- og starfsframkvæmdir eftir
því sem við verður komið og í samræmi við sparnað, hæfni, hagsýni
og hagkvæmni. Slikar stofnanir geta
verið af ýmsu þjóðerni eða alþjóðlegt fyrirtæki í eigu og undir stjórn
INTELSAT.
Framkvæmdastjórinn
sér um að gera slíka samninga,
framkvæma þá og stýra.
d)
i) Ráðið skal tilnefna æðri embættismann framkvæmdastjórnarinnar til
þess að vera settur framkvæmdastjóri, þegar framkvæmdastjórinn er
fjarverandi eða ófær um að gegna
störfum sínum eða ef staða framkvæmdastjóra losnar. Settur framkvæmdastjóri skal bær til að framkvæma allt vald framkvæmdastjórans samkvæmt samningi þessum og
rekstrarsamkomulaginu. Ef staða
framkvæmdastjóra losnar, skal settur framkvæmdastjóri hafa hana með
höndum, þangað til framkvæmdastjóri hefur verið skipaður, og skipun hans staðfest, svo fljótt sem verða
má í samræmi við málsgrein b) iii)
þessarar greinar.
ii) Framkvæmdastjórinn getur falið öðrum embættismönnum í framkvæmdastjórninni að gegna störfum sinum
eftir því sem nauðsyn krefur til að
fullnægja tilteknum verkefnum.

c)
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i) The permanent management arrangements shall be consistent with the
basic aims and purposes of INTELSAT, its international character and
its obligation to provide on a commcrcial basis telecommunications
facilities of high quality and reliability.
ii) The Director General, on behalf of
INTELSAT, shall contract out, to one
or more competent entities, technical
and operational functions to the
maximum extent practicable with
due regard to cost and consistent
with competence, effectiveness and
efficiency. Such entities may be of
various nationalities or may be an
international corporation owned and
controlled by INTELSAT. Such contracts shall be negotiated, executed
and administered by the Director
General.
d)
i) The Board of Governors shall designate a senior officer of the executive organ to serve as the Acting
Director General whenever the Director General is absent or is unable to
discharge his duties, or if the office
of Director General should become
vacant. The Acting Director General
shall have the capacity to exercise
all the powers of the Director General
pursuant to this Agreement and the
Operating Agreement. In the event
of a vacancy, the Acting Director
General shall serve in that capacity
until the assumption of office by a
Director General appointed and confirmed, as expeditiously as possible,
in accordance with subparagraph b)
iii) of this Article.
ii) The Director General may delegate
such of his powers to other officers
in the executive organ as may be
necessary to meet appropriate requirements.
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XII. gr.
(Bráðabirgðastjórn og aðalritari).

a) Svo fljótt sem verða má eftir gildistöku samnings þessa skal ráðið:
i) skipa aðalritara og heimila ráðningu
nauðsynlegs starfsliðs;
ii) koma á starfsþjónustusamningi í
samræmi við e)-Iið þessarar greinar;
og
iii) hefja athugun á varanlegri stjórnunarskipan í samræmi við málsgrein f)
þessarar greinar.
b) Aðalritarinn skal vera lögformlegur
fulltrúi INTELSAT þangað til fyrsti
framkvæmdastjóri hefur tekið við starfi.
í samræmi við stefnu og fyrirmæli ráðsins skal aðalritari bera ábyrgð á allri
stjórnunarþjónustu annarri en þeirri, sem
kveðið er á um í starfsþjónustusamningi
þeim, sem gerður verður samkvæmt e)málsgrein þessarar greinar, þ. á m. þeirri,
sem um ræðir í fylgiskjali A við samning þennan. Aðalritari skal láta ráðið
fylgjast jafnóðum og nákvæmlega með
framkvæmd
starfsþjónustu
hluthafa
samkvæmt samningi við hann. Að
svo miklu leyti sem því verður við komið
skal aðalritari vera viðstaddur eða hafa
fulltrúa og fylgjast með, en taka ekki
þátt í rneiri háttar samjningaviðræðum,
sem starfsþjónustusamningsaðili gerir
fyrir hönd INTELSAT. í þessu skyni getur ráðið heimilað ráðningu fámenns
tæknihæfs starfsliðs hjá framkvæmdastjórninni til þess að aðstoða aðalritarann.
Aðalritarinn skal ekki hafa milligöngu
milli ráðsins og þjónustusamningsaðila
eða hafa eftirlit með honum.

c) Aðalsjónarmiðið við skipun aðalritara og val annars starfsliðs framkvæmdastjórnarinnar skal vera nauðsyn
þess að tryggja svo sem mest má verða
heiðarleik, starfshæfni og afköst. Aðalritarinn og starfslið framkvæmdastjórn-

Article XII
(Transitional Management and Secretary
General)
a) As a matter of priority after entry
into force of this Agreement, the Board
of Governors shall:
i) appoint the Secretary General and
authorize necessary support staff;
ii) arrange the management services
contract in accordance with paragraph e) of this Article; and
iii) initiate the study concerning permanent management arrangements in
accordance with paragraph f) of this
Article.
b) The Secretary General shall be the
legal representative of INTELSAT until
the first Director General shall have
assumed office. In accordance with the
policies and directives of the Board of
Governors, the Secretary General shall
be responsible for the performance of all
management services other than those
which are to be provided under the terms
of the management services contract concluded pursuant to paragraph e) of this
Article including those specified in Annex
A to this Agreement. The Secretary
General shall keep the Board of Governors fully and currently informed on the
performance of the management services
contractor under its contract. To the
extent practicable, the Secretary General
shall be present at or represented at and
observe, but not participate in, major
contract negotiations conducted by the
management services contractor on behalf
of INTELSAT. For this purpose the
Board of Governors may authorize the
appointment to the executive organ of a
small number of technically qualified
personnel to assist the Secretary General.
The Secretary General shall not be interposed between the Board of Governors
and the management services contractor
nor shall he exercise a supervisory role
over the said contractor.
c) The paramount consideration in the
appointment of the Secretary General and
in the selection of other personnel of the
executive organ shall be the necessity of
ensuring the highest standards of integrity, competency and efficiency. The
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arinnar skulu forðast hvern þann verknað, sein ósamrýmanlegur er skuldbindingum INTELSAT. Ráðið getur vikið
aðalritara úr starfi, ef til þess eru gildar
ástæður. Starf aðalritara skal lagt niður,
þegar fyrsti framkvæmdastjórinn tekur
við störfum.

d)
i) Ráðið skal tilnefna æðri embættismann framkvæmdastjórnarinnar til
þess að vera settur aðalritari, þegar
aðalritari er fjarverandi eða ófær um
að gegna störfuni sínum eða ef staða
aðalritara losnar. Settur aðalritari
skal vera bær að framkvæma öll völd
aðalritara samkvæmt þessum, samningi og rekstrarsamkomulaginu. Ef
staða aðalritara losnar, skal settur
aðalritari gegna störfum hans, þangað til nýr aðalritari tekur við starfi,
og skal hann skipaður af ráðinu svo
fljótt sem verða má.

ii) Aðalritarinn getur falið öðrum embættismönnum framkvæmdastjórnarinnar hluta af störfum sínum eftir
því sem nauðsynlegt er til að gegna
tilteknum verkefnum.
e) Samningur sá, er um ræðir í rnálsgrein a) ii) þessarar greinar, skal gerður
milli gervihnattafjarskiptastofnunarinnar
(Communications Satellite Corporation),
sem í þessum samningi er nefnd stjórnunarsamningshafi, og INTELSAT og
skal fjalla um tæknistörf og rekstrarstjórn fyrir INTELSAT, svo sem lýst er í
fylgiskjali B við samning þennan, og í
samræmi við leiðbeiningar, sem þar
eru gefnar, og gilda þar til sex ár eru
liðin frá því samningur þessi gekk i
gildi. Samningurinn skal hafa að geyma
ákvæði uin rekstrarþjónustu verktaka:
i) til að starfa í sainræm,i við stefnumið
og fyrirmæli ráðsins;
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Secretary General and the personnel of the
executive organ shall refrain from any
action incompatible with their responsibilities to INTELSAT. The Secretary
General may be removed from office for
cause by the Board of Governors. The
office of Secretary General shall cease
to exist on the assumption of office by
the first Director General.
d)
i) The Board of Governors shall designate a senior officer of the executive organ to serve as the Acting
Secretary General whenever the
Secretary General is absent or is unable to discharge his duties, or if the
office of Secretary General should
become vacant. The Acting Secretary
General shall have the capacity to
exercise all the powers of the Secretary General pursuant to this Agreement and the Operating Agreement.
In the event of a vacancy, the Acting
Secretary General shall serve in that
capacity until the assumption of
office by a Secretary General, who
shall be appointed by the Board of
Governors as expeditiously as possible.
ii) The Secretary General may delegate
such of his powers to other officers
in the executive organ as may be
necessary to meet appropriate requirements.
e) The contract referred to in subparagraph a) ii) of this Article shall be
between the Communications Satellite
Corporation, referred to in this Agreement
as “the management services contractor”,
and INTELSAT, and shall be for the
performance of technical and operational
management services for INTELSAT, as
specified in Annex B to this Agreement
and in accordance with the guidelines
set out therein, for a period terminating at the end of the sixth year after
the date of entry into force of this
Agreement. The contract shall contain
provisions for the management services
contractor:
i) to act pursuant to relevant policies
and directives of the Board of Governors;
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ii) til að vera ábyrgur gagnvart ráðinu
þangað til fyrsti framkvæmdastjóri
tekur til starfa og síðan fyrir hans
atbeina; og
iii) til að láta aðalritaranum í té allar
upplýsingar, sem nauðsynlegar eru
fyrir hann til að geta látið ráðið fylgjast með framkvæmdum stjórnunarsamningsins og til að aðalritari
geti verið viðstaddur eða haft fulltnía víð og fylgzt með, en ekki tekið
þátt í, meiri háttar samningaviðræðum, sem stjórnunarsamningshafi tekur þátt í fyrir hönd INTELSAT.
Samningshafinn skal gera, ákveða,
breyta og framkvæma samninga fyrir
hönd INTELSAT innan takmarka ábyrgðar sinnar samkvæmt stjórnunarsamningnum og fyrirmælum ráðsins. Samkvæmt heimild í stjórnunarsamningnum
eða öðrum fyrirmælum ráðsins skal
samningshafi undirrita samninga fyrir
hönd INTELSAT innan takmarka umboðs síns. Aðalritarinn undirritar alla
aðra samninga.

f) Athugun sú, sem rætt er um í a)-lið
iii) þessarar greinar, skal hafin svo fljótt
sem verða má og eigi síðar en einu ári
eftir gildistöku samnings þessa. Hún skal
framkvæmd af ráðinu og hafa það að
markmiði að afla nauðsynlegra upplýsinga til ákvörðunar hagsýnustu og hagkvæmustu stjórnunaraðgerða i samræmi
við ákvæði XI. greinar þessa samnings.
Athugun þessi skal m. a. styðjast við:

i) meginreglur þær, sem um ræðir í c)
i) lið XI. greinar, og stefnu þá, sem
fram kemur í lið c) ii) XI. greinar
samnings þessa;
ii) reynslu þá, sem fengin verður samkvæmt bráðabirgðasamkomulaginu
og bráðabirgðaskipaninni, sem um
ræðir í þessari grein;
iii) skipulag og starfsaðferðir, sem
fjarskiptastofnanir víðs vegar um

ii) to be responsible directly to the
Board of Governors until the assumption of office by the first Director
General and thereafter through the
Director General; and
iii) to furnish the Secretary General with
all the information necessary for the
Secretary General to keep the Board
of Governors informed on the performance under the management
services contract and for the Secretary General to be present at or represented at and observe, but not
participate in, major contract negotiations conducted by the management services contractor on behalf
of INTELSAT.
The management services contractor
shall negotiate, place, amend and administer contracts on behalf of INTELSAT
within the area of its responsibilities
under the management services contract
and as otherwise authorized by the Board
of Governors. Pursuant to authorization
under the management services contract,
or as otherwise authorized by the Board
of Governors, the management services
contractor shall sign contracts on behalf
of INTELSAT in the area of its responsibilities. All other contracts shall be signed
by the Secretary General.
f) The study referred to in subparagraph a) iii) of this Article shall be commenced as soon as possible and, in any
event, within one year after entry into
force of this Agreement. It shall be conducted by the Board of Governors and
shall be designed to provide the information necessary for the determination of
the most efficient and effective permanent
management arrangements consistent
with the provisions of Article XI of this
Agreem,ent. The study shall, among other
matters, give due regard to:
i) the principles set forth in subparagraph c) i) of Article XI and the
policy expressed in subparagraph c)
ii) of Article XI, of this Agreement;
ii) experience gained during the period
of the Interim Agreement and of the
transitional management arrangements provided for in this Article;
iii) the organization and procedures
adopted by telecommunications enti-
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heim hafa komið á, sérstaklega að
því er varðar samræmingu stefnu og
stjórnunar og hagræðingu í stjórn;
iv) upplýsingar svipaðar þeim, sem um
ræðir í málslið iii) þessarar greinar,
að því er varðar alþjóðlegar aðgerðir
í sambandi við háþróaða tækni; og
v) skýrslur, sem fengnar eru frá a. m. k.
þrem ábyrgum ráðunautum frá ýmsuin hlutum heims um stjórnun.
g) Eigi síðar en fjórum árum eftir
gildistöku samnings þessa skal ráðið
leggja fyrir þing hluthafanna heildarskýrslu um niðurstöður athugunar þeirrar, sem um ræðir í lið a) iii) þessarar
greinar, og skulu þar með fylgja tillögur
ráðsins um skipulagningu framkvæmdastjórnarinnar. Ráðið skal einnig senda
afrit þessarar skýrslu til fundar undirritunaraðila og til allra hluthafa og
undirritunaraðila, þegar hún liggur fyrir.
h) Eigi síðar en fimm árum eftir gildistöku samnings þessa skal þing hluthafanna að lokinni athugun á skýrslu ráðsins, sem um ræðir í g)-málsgrein þessarar
greinar, og þeim sjónarmiðum, sem fram
kunna að hafa komið á fundi undirritunaraðila um hana, taka ákvörðun um
fyrirkomulag framkvæmdastjórnarinnar,
og skal það vera í samræmi við ákvæði
XI. gr. þessa samnings.
i) Framkvæmdastjórinn skal taka við
starfi einu ári áður en stjórnunarþjónustusamningurinn, sem um ræðir í a)
ii)-lið þessarar greinar, fellur úr gildi,
eða hinn 31. desember 1976, ef það er
fyrr. Ráðið skal skipa framkvæmdastjórann, og þing hluthafanna skal fjalla um
staðfestingu skipunarinnar nógu tímanlega til þess, að framkvæmdastjórinn geti
tekið við starfi samkvæmt þessari málsgrein. Þegar framkvæmdastjórinn hefur
tekið við starfi, skal hann bera ábyrgð á
allri stjórnunarþjónustu, þ. á m. störfum
þeim, sem falin eru aðalritara fram til
þess tíma, og á eftirliti með framkvæmd
á skyldum stjórnunarsamningshafa.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

ties throughout the world, with particular reference to the integration of
policy and management and to
management efficiency;
iv) information, similar to that referred
to in subparagraph iii) of this paragraph, in respect of multinational
ventures for implementing advanced
technologies; and
v) reports commissioned from not less
than three professional management
consultants from various parts of the
world.
g) Not later than four years after the
entry into force of this Agreement, the
Board of Governors shall submit to the
Assembly of Parties a comprehensive
report, which incorporates the results of
the study referred to in subparagraph a)
iii) of this Article, and which includes
the recommendations of the Board of
Governors for the organizational structure of the executive organ. It shall also
transmit copies of this report to the Meeting of Signatories and to all Parties and
Signatoiies as soon as it is available.
h) By not later than five years after
entry into force of this Agreement, the
Assembly of Parties, after having considered the report of the Board of Governors referred to in paragraph g) of this
Article and any views which may have
been expressed by the Meeting of Signatories thereon, shall adopt the organizalional structure of the executive organ
which shall be consistent with the provisions of Article XI of this Agreement.
i) The Director General shall assume
office one year before the end of the
management services contract referred to
in subparagraph a) ii) of this Article or
by December 31, 1976, whichever is
earlier. The Board of Governors shall
appoint the Director General, and the
Assembly of Parties shall act upon the
confirmation of the appointment, in time
to enable the Director General to assume
office in accordance with this paragraph.
Upon his assumption of office, the
Director General shall be responsible for
all management services, including the
performance of the functions performed
by the Secretary General up to that time,
and for the supervision of the perfor63
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j) Framkvæmdastjórinn skal í samræmi við stefnumið og fyrirmæli ráðsins
gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til
þess að tryggja það, að varanleg stjórnunarskipan sé komin á eigi síðar en sex
árum eftir gildistöku samnings þessa.

XIII. gr.
(Útvegun efnis og þjónustu).
a) Samkvæmt þeim reglum, sem um
ræðir í þessari grein, skal útvegun á efni
og þjónustu, sem INTELSAT hefur þörf
fyrir, fara fram með samningum við þá
aðila, sem bjóða í heild mestu gæðin,
bezt verð og hagstæðastan afhendingartíma á grundvelli alþjóðlegs útboðs, sem
allir hafi aðgang að. Sú þjónusta, sem
grein þessi fjallar um, skal látin í té af
persónum að lögum.
b) Ef um er að ræða fleiri en eitt tilhoð, sem bjóða slík kjör, skal samningsgerðin miðuð við að efla alþjóðlega samkeppni til hags fyrir INTELSAT.
c) Falla má frá skilyrðinu um alþjóðlegt útboð í tilvikum þeim, sem um ræðir
i 16. grein rekstrarsamkomulagsins.

XIV. gr.
(Réttindi og skyldur aðila).
a) Hluthafar og undirritunaraðilar
skulu njóta réttinda sinna og rækja skyldur sínar samkvæmt samningi þessum á
þann hátt, að í fullu samræmi sé við og
stuðli að meginreglum þeim, sem greindar eru í inngangi og öðrum ákvæðum
samnings þessa.
b) Öllum hluthöfum og undirritunaraðilum skal heimilt að sækja og taka þátt
í öllum ráðstefnum og fundum, sem þeir
mega hafa fulltrúa á samkvæmt ákvæðum samnings þessa eða rekstrarsamkomulagsins, svo og hverjum öðrum fundum,
sem INTELSAT stofnar til eða haldnir
eru á vegum þess, í samræmi við þá skipan, sem INTELSAT ákveður fyrir slíka
fundi, hvar sem þeir eru haldnir. Fram-

mance of the management services contractor.
j) The Director General, acting under
relevant policies and directives of the
Board of Governors, shall take all necessary steps to ensure that the permanent
inanagement arrangements are fully implemented not later than the end of the
sixth year after the date of entry into
force of this Agreement.
Article XIII
(Procurement)
a) Subject to this Article, procurement
of goods and services required by INTELSAT shall be effected by the award of
contracts, based on responses to open
international invitations to tender, to
bidders offering the best combination of
quality, price and the most favorable
delivery time. The services to which this
Article refers are those provided by
juridical persons.
b) If there is more than one bid offering such a combination, the contract
shall be awarded so as to stimulate, in the
interests of INTELSAT, world-wide
competition.
c) The requirement of open international invitations to tender may be dispensed with in those cases specifically
referred to in Article 16 of the Operating
Agreement.
Article XIV

(Rights and Obligations of Members)
a) The Parties and Signatories shall
exercise their rights and meet their
obligations under this Agreement in a
manner fully consistent with and in
furtherance of the principles stated in
the Preamble and other provisions of
this Agreement.
b) All Parties and all Signatories shall
be allowed to attend and participate in all
conferences and meetings, in which they
are entitled to be represented in accordance with any provisions of this Agreement or the Operating Agreement, as
well as in any other meeting called by
or held under the auspices of INTELSAT, in accordance with the arrangements
made by INTELSAT for such meetings
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kvæmdastjórnin skal tryggja það, að í
samkomulagi við hluthafa eða undirritunaraðila, sein fyrir fundinum stendur,
skuli kveðið á um aðgang að hlutaðeigandi ríki og dvöl þar, meðan á ráðstefnu
eða fundi stendur, af hálfu fulltrúa allra
hluthafa og undirritunaraðila, sem heimild hafa til þátttöku.

c) Að svo uiiklu leyti sem lilulhafi eða
undirritunaraðili eða maður innan lögsögu aðila hyggst stofna, öðlast eða hagnýta geimskoraraðstöðu utan INTELSAT
geimskoraraðstöðu til innanlands fjarskiptaþjónustu sinnar, skal slíkur aðili,
áður en til þess kemur, ráðgast við ráðið
og skal ráðið þá í formi tillagna láta í
ljós skoðanir sínar á tæknilegu samræmi
slíkrar þjónustu og framkvæmd hennar
við hagnýtingu INTELSAT geimskorarinnar, sem fyrir hendi er eða ráðgerð
er að því er varðar radíótíðnisvið og
gervihnattabrautir.

d) Að svo miklu leyti sem hluthafi,
undirritunaraðili eða stofnun innan lögsögu aðila ráðgerir sjálfur eða í samvinnu við aðra að setja á stofn, eignast
eða hagnýta geimskoraraðstöðu utan
INTELSAT geimskoraraðstöðunnar vegna
alþjóðlegrar fjarskiptaþjónustu sinnar,
skal sá hlutliafi eða undirritunaraðili, áður en til slíks kemur, láta í té allar nauðsynlegar upplýsingar til þings hluthafanna og hafa samráð við það um hendur ráðsins, til þess að tryggja tæknilegt
samræmi slíkrar þjónustu og framkvæmd
hennar við afnot radíótíðnisviðs og
gervihnattabrauta af hálfu INTELSAT
geimskorarinnar, sem fyrir hendi er eða
ráðgerð er, og forðast verulegt efnahagstjón fyrir hnattkerfi INTELSAT. Þegar
slík samráð hafa átt sér stað, skal þing
hluthafanna ineð hliðsjón af ráðleggingum ráðsins láta í ljós í tillöguformi
niðurstöður sínar varðandi þau atriði,
sem um ræðir í þessari málsgrein,
og hvort tryggt sé, að útvegun eða hagnýting slikrar aðstöðu brjóti ekki í bága
við beina fjarskiptaþjónustu um INTEL-
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regardless of where they may take place.
The executive organ shall ensure
that arrangements with the host
Party or Signatory for each such conference or meeting shall include a provision for the admission to the host
country and sojourn for the duration of
such conference or meeting, of representatives of all Parties and all Signatories
entitled to attend.
c) To the extent that any Party or
Signatory or person within the jurisdiction of a Party intends to establish,
acquire or utilize space segment facilities
separate from the INTELSAT space segment facilities to m,eet its domestic public
telecommunications services requirements, such Party or Signatory, prior to
the establishment, aoquisition or utilization of such facilities, shall consult the
Board of Governors, which shall express,
in the form of recommendations, its findings regarding the technical compatibility of such facilities and their operation with the use of the radio frequency
spectrum and orbital space by the existing or planned INTELSAT space segment.
d) To the extent that any Party or
Signatory or person within the jurisdiction of a Party intends individually or
jointly to establish, acquire or utilize
space segment facilities separate from
tlie INTELSAT space segment facilities to
mcct its international public telecommunications services requirements, such
Party or Signatory, prior to the establishment, acquisition or utilization of such
facilities, shall furnish all relevant information to and shall consult with the
Assembly of Parties, through the Board
of Governors, to ensure technical compatibility of such facilities and their
operation with the use of the radio frequency spectrum and orbital space by
the existing or planned INTELSAT space
segment and to avoid significant economic harm to the global system of
INTELSAT. Upon such consultation, the
Assembly of Parties, taking into account
the advice of the Board of Governors,
shall express, in the form of recommendations, its findings regarding the considerations set out in this paragraph, and
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SAT geimskorina milli allra þátttakendanna.

g) Samningur þessi tekur ekki til stofnunar, útvegunar eða hagnýtingar geimskoraraðstöðu utan INTELSAT geimskoraraðstöðunnar, sem eingöngu byggjast á öryggisástæðum.

further regarding the assurance tbat the
provision or utilization of such facilities
shall not prejudice the establishment of
direct telecommunication links through
the INTELSAT space segment among all
the participants.
e) To the extent that any Party or
Signatory or person within the jurisdiction of a party intends to establish,
acquire or utilize space segment facilities
separate from, the INTELSAT space segment facilities to meet its specialized telecommunications services requirements,
domestic or international, such Party or
Signatory, prior to the establishment,
aoquisition or utilization of such facilities, shall furnish all relevant information to the Assembly of Parties, through
the Board of Governors. The Assembly
of Parties, taking into account the advice
of the Board of Governors, shall express,
in the form of recommendations, its findings regarding the technical compatibility
of such facilities and their operation with
the use of the radio frequency spectrum
and orbital space by the existing or
planned INTELSAT space segment.
f) Recommendations by the Assembly
of Parties or the Board of Governors
pursuant to this Article shall be made
within a period of six months from the
date of commencing the procedures provided for in the foregoing paragraphs. An
extraordinary meeting of the Assembly
of Parties may be convened for this
purpose.
g) This Agreement shall not apply to
the establishment, acquisition or utilization of space segment facilities separate
from the INTELSAT space segment facilities solely for national security purposes.

XV. gr.
(Aðalstöðvar INTELSAT, fríðindi,
undanþágur, friðhelgi).
a) Aðalstöðvar INTELSAT skulu vera
í Washington.
b) Að því er varðar starfsemi þá, sem
heimiluð er í samningi þessum, skulu
INTELSAT og eignir þess vera undanþegin í öllum aðildarríkjum samnings þessa
hvers konar tekju- og eignarskatti til
ríkisins og tolli á fjarskiptahnöttum og
hlutum og varahlutum til þeirra, sem

Article XV
(INTELSAT Headquarters, Privileges,
Exemptions, Immunities)
a) The headquarters of INTELSAT
shall be in Washington.
b) Within the scope of activities
authorized by this Agreement, INTELSAT
and its property shall be exempt in all
States Party to this Agreement from all
national income and direct national property taxation and from customs duties
on communications satellites and com-

e) Að svo niiklu leyti sem hluthafi,
undirritunaraðili eða stofnun innan lögsögu aðila ráðgerir að koma á fót, eignast
eða hagnýta geimskoraraðstöðu utan
INTELSAT geimskoraraðstöðunnar vegna
scrslakrar fjarskiptaþjónustu, innanlands
eða utan, skal slíkur hluthafi eða undirritunaraðili, áður en til þess kemur, láta
í té allar nauðsynlegar upplýsingar til
þings hluthafanna um hendur ráðsins.
Þing hluthafanna skal, með hliðsjón af
tillögum ráðsins, láta í ljós í formi tillagna niðurstöður sínar varðandi tæknilegt samræmi milli slíkrar þjónustu og afnot radíótíðnisviðs og gervihnattabrauta
af hálfu INTELSAT geimskorarinnar,
sem fyrir hendi er eða ráðgerð er.

f) Tillögur þings hluthafanna eða
ráðsins samkvæmt þessari grein skulu
gerðar innan sex mánaða frá því að ráðstafanir þær, sem ráðgerðar eru í málsgreininni á undan, hófust. Heimilt er að
kveðja til aukafundar þings hluthafanna
í þessu skyni.
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nota á í hnattkerfinu. Sérhver hluthafi
fellst á að gera sitt ýtrasta til að koma á i
samræmi við stjórnlög sín frekari undanþágu fyrir INTELSAT og eignir þess að
því er varðar tekju- og eignarskatt og
tolla, eftir því sem æskilegt þykir með
hliðsjón af hinu sérstaka eðli INTELSAT.

c) Allir aðrir hluthafar en sá, sem hefur
aðalstöðvar INTELSAT í landi sínu, skulu
í samræmi við bókun þá, sem vísað er
til í þessari málsgrein, og hluthafi sá, sem
hefur aðalstöðvar INTELSAT á landssvæði sínu, skal í samxæmi við aðalstöðvasamninginn, sem vitnað er til í
þessari málsgrein, veita viðeigandi fríðindi, undanþágur og friðhelgi til INTELSAT, yfirmanna þess og þeirra starfsmanna, sem nefndir eru í þeirri bókun og
aðalstöðvasamningnum, hluthafa og fulltrúa hluthafa, undirritunaraðila og fulltrúa undirritunaraðila og manna, sein
þátt taka í gerðardómum. Sérstaklega
skal hver hluthafi veita þessum aðilum
undanþágu frá lögsókn varðandi verknaði
eða unnnæli, skrifleg eða munnleg, við
framkvæmd starfa sinna og innan takmarka skyldna sinna að því marki og í
þeim tilvikum, sem rætt er um í aðalstöðvasamningnum og bókuninni, sem
vísað er til í þessari málsgrein. Hluthafi sá, sem hefur aðalstöðvar INTELSAT á landssvæði sínu, skal svo fljótt
sem verða má gera aðalstöðvasamning við INTELSAT um fríðindi, undanþágur og friðhelgi. í aðalstöðvasamningnum skal vera ákvæði urn, að öll undirritunarríki sem slík, nema það undirritunarriki, sem tilnefnt er af samningsríki,
þar sem aðalstöðvarnar hafa aðsetur,
skuli undanþegin tekjuskatti til ríkisins
af tekjum, sem koma frá ÍNTELSAT á
landssvæði þess aðila. Aðrir hluthafar skulu einnig, svo fljótt sem verða
má, gera bókun um fríðindi, undanþágur
og friðhelgi. Aðalstöðvasamningurinn og
bókunin eru sjálfstæð gagnvart þessum
samningi og skulu hvort um sig geyma
ákvæði varðandi brottfall skuldbindinga
samkvæmt því.
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ponents and parts for such satellites to
be launched for use in the global system.
Each Party undertakes to use its best
endeavors to bring about, in accordance
with the applicable domestic procedure,
such further exemption of INTELSAT
and its property from income and direct
property taxation, and customs duties, as
is desirable, bearing in mind the particular nature of INTELSAT.
c) Each Party other than the Party in
whose territory the headquarters of
INTELSAT is located shall grant in accordance with the Protocol referred to in
this paragraph, and the Party in whose
territory the headquarters of INTELSAT
is located shall grant in accordance with
the Headquarters Agreement referred to
in this paragraph, the appropriate privileges, exemptions and immunities to
INTELSAT, to its officers, and to those
categories of its employees specified in
such Protocol and Headquarters Agreement, to Parties and representatives of
Parties, to Signatories and representatives
of Signatories and to persons participating in arbitration proceedings. In particular, each Party shall grant to these
individuals immunity from legal process
in respect of acts done or words written
or spoken in the exercise of their functions and within the limits of their duties,
to the extent and in the cases to be provided for in the Headquarters Agreement
and Protocol referred to in this paragraph. The Party in whose territory the
headquarters of INTELSAT is located
shall, as soon as possible, conclude a
Headquarters Agreement with INTELSAT
covering privileges, exemptions and immunities. The Headquarters Agreement
shall include a provision that all Signatories acting in their capacity as such,
except the Signatory designated by the
Party in whose territory the headquarters is located, shall be exempt from
national taxation on income earned from
INTELSAT in the territory of such Party.
The other Parties shall also as soon as
possible conclude a Protocol covering
privileges, exemptions and immunities.
The Headquarters Agreement and the
Protocol shall be independent of this
Agreement and each shall prescribe the
conditions of its termination.
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XVI. gr.
(Úrsögn).

Article XVI
(Withdrawal)

a)
i) Sérhver hluthafi eða undirritunaraðili
getur ákveðið að segja sig úr INTELSAT. Hluthafi skal afhenda vörzluríki skriflega tilkynningu um úrsögn sina. Ákvörðun undirritunaraðila um úrsögn skal tilkynnt skriflega til framkvæmdastjórnarinnar af
þeim hluthafa, sem hefur tilnefnt
hann, og í orðsendingu um það skal
tekið fram um samþykkt hluthafa
á slíkri tilkynningu um úrsögn.
ii) Úrsögn skal taka gildi og þessi samningur og rekstrarsamkomulagið skulu
falla úr gildi fyrir hluthafa eða undirritunaraðila þrem mánuðum eftir
móttöku tilkynningar þeirrar, sem
vísað er til í málslið i) í þessari málsgrein eða, ef það er tekið fram í tilkynningunni, á þeim degi, þegar
næsta ákvörðun uffl fjárframlag samkvæmt málsgrein c) ii) í 6. grein
rekstrarsamkomulagsins er tekin að
loknu þriggja mánaða tímabilinu.

a)
i) Any Party or Signatory may withdraw voluntarily from INTELSAT.
A Party shall give written notice to
the Depositary of its decision to
withdraw. The decision of a Signatory to withdraw shall be notified
in w’riting to the executive organ by
the Party which has designated it and
such notification shall signify the
acceptance by the Party of such
notification of decision to withdraw.
ii) Voluntary withdrawal shall become
effective and this Agreement and the
Operating Agreement shall cease to
be in force for a Party of Signatory
three months after the date of receipt
of the notice referred to in subparagraph i) of this paragraph or, if the
notice so states, on the date of the
next determination of investment
shares pursuant to subparagraph c)
ii) of Article 6 of the Operating
Agreement following the expiration
of such three months.
b)
i) If a Party appears to have failed to
comply with any obligation under
this Agreement, the Assemþly of
Parties, having received notice to that
effect or acting on its own initiative,
and having considered any representations made by the Party, may
decide, if it finds that the failure to
comply has in fact occurred, that the
Party be deemed to have withdrawn
from INTELSAT. This Agreement
shall cease to be in force for the
Party as of the date of such decision.
An extraordinary meeting of the
Assembly of Parties may be convened
for this purpose.
ii) If any Signatory, in its capacity as
such, appears to have failed to
comply w’ith any obligation under
this Agreement or the Operating
Agreement, other than obligations
under paragraph a) of Article 4 of
the Operating Agreement and the
failure to comply shall not have been
remedied within three months after
the Signatory has been notified in

b)
i) Ef hluthafi virðist ekki hafa rækt
skyldur sínar samkvæmt samningi
þessum, getur þing hluthafanna, að
fenginni tilkynningu um það eða af
eigin hvötum og eftir athugun á
skýringum aðilans, ákveðið, að aðildarríki skuli talið hafa sagt sig úr
INTELSAT, enda álíti þingið, að
skyldur hafi verið vanefndar. Samningur þessi fellur úr gildi fyrir þann
hluthafa frá þeim degi, sem sú
ákvörðun er tekin. Kveðja má til
aukafundar þings hluthafanna í þessu
skyni.
ii) Ef svo virðist, að undirritunaraðili
hafi ekki staðið við skuldbindingar
sínar samkvæmt samningi þessum
eða rekstrarsamkomulaginu, aðrar
en skuldbindingar samkvæmt a)-lið
IV. greinar rekstrarsamkomulagsins,
og ekki hefur verið bætt úr því innan þriggja mánaða eftir að framkvæmdastjórnin hefur tilkynnt undirritunaraðila skriflega um ályktun
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ráðsins um vanefnd, að athuguðuni
skýringum undirritunaraðilans eða
hluthafa, sem hefur tilnefnt hann,
frestað framkvæmd réttinda undirritunaraðilans og mælt með því við
fund undirritunaraðila, að undirritandinn skuli talinn hafa sagt sig úr
INTELSAT. Ef fundur undirritunaraðila, eftir athugun á skýringum
undirritunaraðila eða hluthafa, sein
hefur tilnefnt hann, fellst á tillögur
ráðsins, skal úrsögn undirritunaraðila taka gildi við þá samþykkt og
samningur þessi og rekstrarsamkomulagið falla úr gildi fyrir undirritunaraðilann frá og með þeim
degi.

c) Ef undirritunaraðili lætur undir höfuð leggjast að greiða upphæð, sem hann á
að standa skil á samkvæmt a)-lið 4.
greinar rekstrarsamkomulagsins innan
þriggja mánaða eftir að hún er fallin í
gjalddaga, verða réttindi undirritunaraðilans samkvæmt þessum samningi og
rekstrarsamkomulaginu af sjálfu sér
óvirk. Ef undirritunaraðili hefur ekki
innan þriggja rnánaða frá þeim tíma greitt
allar upphæðir, sem fallnar eru í gjalddaga, eða ef hluthafi, sem tilnefnt hefur
undirritunaraðilann, hefur ekki tilnefnt staðgengil samkvæmt f)-lið þessarar greinar, getur ráðið, eftir athugun á
skýringum undirritunaraðila eða hluthafa, sem hefur tilnefnt hann, lagt til
við fund undirritunaraðila, að undirritunaraðilinn teljist hafa sagt sig úr
INTELSAT, og eftir dagsetningu þess úrskurðar skal samningur þessi og rekstrarsamkomulagið falla úr gildi fvrir
undirritunaraðilann.

d) Úrsögn hluthafa sem slíks skal
samtimis hafa i för með sér úrsögn
undirritunaraðila, sem tilnefndur er af
hluthafa, eða hluthafa sem undirskriftaraðila, eftir því sem við á, og samningur þessi og rekstrarsamkomulagið falla
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writing by the executive organ of a
resolution of the Board of Governors
taking note of the failure to comply,
the Board of Governors may, after
considering any representations made
by the Signatory or the Party which
designated it, suspend the rights of
the Signatory, and may recommend
to the Meeting of Signatories that the
Signatory be deemed to have withdrawn from INTELSAT. If the Meeting of Signatories, after consideration of any representations made by
the Signatory or by the Party which
designated it, approves the recommendation of the Board of Governors,
the withdrawal of the Signatory shall
become effective upon the date of
the approval, and this Agreement and
the Operating Agreement shall cease
to be in force for the Signatory as
of that date.
c) If any Signatory fails to pay any
amount due from it pursuant to paragraph a) of Article 4 of the Operating
Agreement within three months after the
payment has become due, the rights of
the Signatory under this Agreement and
the Operating Agreement shall be automatically suspended. If within three
months after the suspension the Signatory has not paid all sums due or the
Party which has designated the Signatory
has not made a substitution pursuant to
paragraph f) of this Article, the Board
of Governors, after considering any representations made by the Signatory or
by the Party which has designated it,
may recommend to the Meeting of Signatories that the Signatory be deemed to
have withdrawn from INTELSAT. The
Meeting of Signatories, after considering
any representations made by the Signatory, may decide that the Signatory be
deemed to have withdrawn from INTELSAT and, from the date of the decision,
this Agreement and the Operating Agreement shall cease to be in force for the
Signatory.
d) Withdrawal of a Party, in its capacity as such, shall entail the sim.ultaneous
withdrawal of the Signatory designated
by the Party or of the Party in its
capacity as Signatory, as the case may
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úr gildi fyrir undirritunaraðilann á
sama degi og samningur þessi fellur úr
gildi fyrir tilnefningaraðilann.
e) 1 öllum tilvikum, þar sem undirritunaraðili segir sig úr INTELSAT, skal
hluthafinn, sem tilnefnt hefur undirritunaraðilann, taka við stöðu hans, tilnefna
nýjan undirritunaraðila frá úrsagnardegi
eða segja sig úr INTELSAT.
f) Ef hluthafi vill af einhverjum
ástæðum taka við af tilnefndum undirritunaraðila eða skipa staðgengil, skal hann
tilkynna það skriflega til vörzluríkis, og
þegar nýr undirritunaraðili hefur tekið
við öllum skuldbindingum fyrir undirritunaraðila og við undirskrift rekstrarsamkomulagsins, skal samningur þessi og
rekstrarsamkomulagið taka gildi fyrir
undirritunaraðilann nýja og falla úr gildi
fyrir hinn fyrri.
g) Þegar vörzluríkið eða eftir atvikum
framkvæmdastjórnin hefur tekið við tilkynningu um úrsagnarákvörðun samkvæmt málslið a) i i)-lið þessarar greinar, skal hluthafinn, sem tilkynnir, og
undirritunaraðili hans eða undirritunaraðili, sem slík tilkynning varðar, sviptur
öllum rétti til fulltrúa og atkvæðisrétti í
sérhverri stofnun INTELSAT og getur
ekki tekizt á hendur skuldbindingar eða
ábyrgð eftir viðtöku slíkrar tilkynningar.
Þó skal undirritunaraðili, nema ráðið
ákveði annað eftir d)-Iið 21. greinar
rekstrarsamkomulagsins, vera ábyrgur
fyrir greiðslu síns hluta fjárframlaga,
sem nauðsynleg eru til efnda bæði á
skuldbindingum, sem sérstaklega hafa
verið heimilaðar, áður en tilkynning
hefur borizt, og ábyrgð vegna verknaða
eða athafnaleysis fyrir þann thna.
h) Meðan frestað er framkvæmd réttinda undirril unaraðila samkvæmt málsliðum, b) ii) eða c) þessarar greinar, skal
undirritunaraðili halda áfram að bera
allar skuldbindingar og ábyrgð undirritunaraðila samkvæmt samningi þessum
og rekstrarsamkomulaginu.

be, and this Agreement and the Operating
Agreement shall cease to be in force for
the Signatory on the same date on which
this Agreement ceases to be in force for
the Party which has designated it.
e) In all cases of withdrawal of a
Signatory from INTELSAT, the Party
which designated the Signatory shall
assume the capacity of a Signatory, or
shall designate a new Signatory effective
as of the date of such withdrawal, or
shall withdraw from INTELSAT.
f) If for any reason a Party desires
to substitute itself for its designated Signatory or to designate a new Signatory, it
shall give written notice thereof to the
Depositary, and upon assumption by the
new Signatory of all the outstanding
obligations of the previously designated
Signatory and upon signature of the
Operating Agreement, this Agreement and
the Operating Agreement shall enter into
force for the new Signatory and thereupon
shall cease to be in force for such previously designated Signatory.
g) Upon the receipt by the Depositary
or the executive organ, as the case may
be, of notice of decision to withdraw
pursuant to subparagraph a) i) of this
Article, the Party giving notice and its
designated Signatory, or the Signatory in
respect of which notice has been given,
as the case may be, shall cease to have
any rights of representation and any
voting rights in any organ of INTELSAT,
and shall incur no obligation or liability
after the receipt of the notice, except that
the Signatory, unless the Board of Governors decides otherwise pursuant to
paragraph d) of Article 21 of the Operating Agreement, shall be responsible for
contributing its share of the capital contributions necessary to meet both contractual commitments specifically authorized before such receipt and liabilities
arising from acts or omissions before
such receipt.
h) During the period of suspension of
the rights of a Signatory pursuant to
subparagraph b) ii) or paragraph c) of
this Article, the Signatory shall continue
to have all the obligations and liabilities
of a Signatory under this Agreement and
the Operating Agreement.
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i) Ef fundur undirritunaraðila samkvæmt liðum b) ii) og c) þessarar greinar ákveður að fallast ekki á tillögu ráðsins um að undirritunaraðili skuli talinn
hafa sagt sig úr INTELSAT frá dagsetningu slíks úrskurðar, skal frestun falla úr
gildi og undirritunaraðili upp frá þvi eiga
öll réttindi samkvæmt samningi þessum
og rekstrarsamkomulaginu. Þegar réttindum undirritunaraðila er frestað samkvæmt c)-lið þessarar greinar, fellur
frestunin þó ekki úr gildi fyrr en undirritunaraðili hefur greitt upphæðir þær,
sem honum ber að greiða samkvæmt a)lið 4. greinar rekstrarsamkomulagsins.
j) Ef fundur undirritunaraðila samþykkir tillögu ráðsins samkvæmt liðunum b) ii) og c) þessarar greinar þess
efnis, að undirritunaraðili skuli vera talinn hafa sagt sig úr INTELSAT, tekur sá
undirritunaraðili ekki á sig neins konar
skuldbindingu eða ábyrgð eftir slíka samþykkt, þó svo að undirritunaraðili, nema
ráðið ákveði annað samkvæmt d)-lið 21.
greinar rekstrarsamkomulagsins, ber
ábyrgð á greiðslu framlags síns af heildarframlagi, sem nauðsynlegt er til efnda
bæði á samningsskuldbindingum, sem sérstaklega hafa verið heimilaðar fyrir slíka
samþykkt, eða ábyrgðum, sem leiðir af
verknaði eða athafnaleysi, áður en sú
samþykkt var gerð.
k) Ef þing hluthafa ákveður eftir lið
b) i) þessarar greinar, að hluthafi skuli
talinn hafa sagt sig úr INTELSAT, skal
hluthafinn sem undirritunaraðili eða
tilnefndur undirritunaraðili hans eftir
atvikum ekki taka á sig neina skuldbindingu eða ábyrgð, eftir að slík
ákvörðun hefur verið tekin. Þó skal
hluthafi sem undirritunaraðili eða tilnefndur staðgengill hans eftir atvikum,
nema ráðið ákveði annað samkvæmt
d)-lið 21. greinar rekstrarsamkomulagsins, bera ábyrgð á greiðslu sins hluta
heildarframlagsins, sem nauðsynlegt er
til lúkningar bæði á samningsskuldbindingum, sem sérstaklega hafa verið
heimilaðar fyrir slíka ákvörðun, og
ábyrgðum, sem leiðir af verknaði eða athafnaleysi, áður en slík ákvörðun var
tekin.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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i) If the Meeting of Signatories, pursuant to subparagraph b) ii) or paragraph
c) of this Article, decides not to approve
the recommendation of the Board of
Governors that the Signatory be deemed
to have withdrawn from INTELSAT, as
of the date of that decision the suspension shall be lifted and the Signatory
shall thereafter have all rights under this
Agreement and the Operating Agreement,
provided that where a Signatory is suspended pursuant to paragraph c) of this
Article the suspension shall not be lifted
until the Signatory has paid the amounts
due from it pursuant to paragraph a) of
Article 4 of the Operating Agreement.
j) If the Meeting of Signatories approves the recommendation of the Board
of Governors pursuant to subparagraph
b) ii) or paragraph c) of this Article that
a Signatory be deemed to have withdrawn
from INTELSAT, that Signatory shall
incur no obligation or liability after such
approval, except that the Signatory, unless
the Board of Governors decides otherwise
pursuant to paragraph d) of Article 21
of the Operating Agreement, shall be responsible for contributing its share of
the capital contributions necessary to
meet both contractual commitments
specifically authorized before such
approval and liabilities arising from acts
or omissions before such approval.
k) If the Assembly of Parties decides
pursuant to subparagraph b) i) of this
Article that a Party be deemed to have
withdrawn from INTELSAT, the Party
in its capacity as Signatory or its designated Signatory, as the case may be, shall
incur no obligation or liability after such
decision, except that the Party in its capacity as Signatory or its designated Signatory, as the case may be, unless the Board
of Governors decides otherwise pursuant
to paragraph d) of Article 21 of the
Operating Agreement, shall be responsible
for contributing its share of the capital
contributions necessary to meet both
contractual commitments specifically
authorized before such decision and
liabilities arising from acts or omissions
before such decision.
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l) Reikningsskil milli INTELSAT og
undirritunaraðila, sem óbundinn er af
þessum samningi og rekstrarsamkomulaginu nema um staðgöngu samkvæmt f)lið þessarar greinar, skulu fara fram
samkvæmt 21. grein rekstrarsamkomulagsins.
m)
i) Tilkynning um ákvörðun aðila um
úrsögn samkvæmt lið a) i) þessarar
greinar skal vörzluríki senda öllum
hluthöfum og framkvæmdastjórninni, sem sendir hana öllum undirritunaraðilum.
ii) Ef þing hluthafanna ákveður, að
hluthafi skuli talinn hafa sagt sig
úr INTELSAT samkvæmt lið b) i) í
þessari grein, skal framkvæmdastjórnin tilkynna öllum undirritunaraðilum og vörzluríkinu um það, og
vörzluríkið sendir tilkynninguna til
allra hluthafa.
iii) Tilkynningu um ákvörðun undirritunaraðila um úrsögn samkvæmt lið
a) i) þessarar greinar eða um úrsögn
undirritunaraðila samkvæmt lið b)
ii) eða liðum c) eða d) þessarar
greinar skal framkvæmdastjórnin
senda öllum undirritunaraðilum og
vörzlurikinu, en það sendir tilkynninguna öllum hluthöfum.
iv) Frestun réttinda undirritunaraðila
samkvæmt liðum b) ii) eða c) þessarar greinar skal framkvæmdastjórnin tilkynna öllum undirritunaraðilum og vörzluríkinu, en það sendir tilkynninguna til allra hluthafa.
v) Staðgöngu á undirritunaraðila samkvæmt f)-lið þessarar greinar skal
vörzluríki tilkynna öllum hluthöfum og framkvæmdastjórninni, en
hún sendir tilkynninguna til allra
undirritunaraðila.
n) Engum hluthafa eða undirritunaraðila tilnefndum af honum skal gert að
segja sig úr INTELSAT einvörðungu
vegna breytinga á stöðu hluthafans
gagnvart alþj óðaf jarskiptastofnuninni.

l) Settlement between INTELSAT and
a Signatory for which this Agreement and
the Operating Agreement have ceased to
be in force, other than in the case of
substitution pursuant to paragraph f) of
this Article, shall be accomplished as
provided in Article 21 of the Operating
Agreement.
m)
i) Notification of the decision of a
Party to withdraw pursuant to subparagraph a) i) of this Article shall
be transmitted by the Depositary to
all Parties and to the executive organ,
and the latter shall transmit the
notification to all Signatories.
ii) If the Assembly of Parties decides
that a Party shall be deemed to have
withdrawn from INTELSAT pursuant
to subparagraph b) i) of this Article,
the executive organ shall notify all
Signatories and the Depositary, and
the latter shall transmit the notification to all Parties.
iii) Notification of the decision of a
Signatory to withdraw pursuant to
subparagraph a) i) of this Article
or of the withdrawal of a Signatory
pursuant to subparagraph b) ii) or
paragraph c) or d) of this Article,
shall be transmitted by the executive
organ to all Signatories and to the
Depositary, and the latter shall transmit the notification to all Parties.
iv) The suspension of a Signatory pursuant to subparagraph b) ii) or paragraph c) of this Article shall be
notified by the executive organ to
all Signatories and to the Depositary, and the latter shall transmit the
notification to all Parties.
v) The substitution of a Signatory pursuant to paragraph f) of this Article
shall be notified by the Depositary
to all Parties and to the executive
organ, and the latter shall transmit
the notification to all Signatories.
n) No Party or its designated Signatory shall be required to withdraw from
INTELSAT as a direct result of any
change in the status of that Party with
regard to the International Telecommunication Union.
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XVII. gr.
(Breytingar).
a) Sérhver hluthafi getur borið fram
breytingartillögur við sanining þennan.
Breytingartillögum ber að skila til
framkvæmdastjórnarinnar, en hún sendir
þær tafarlaust öllum hluthöfum og
undirritunaraðilum.
b) Þing hluthafanna fjallar urn hverja
breytingartillögu á fyrsta almennum
fundi þess eftir að framkvæmdastjórnin
hefur dreift henni eða á fyrri aukafundi,
sem kvatt er til samkvæmt ákvæðum VII.
greinar samnings þessa, enda hafi framkvæmdastjórnin dreift breytingartillögunni a. m. k. 90 dögum áður en fundur
hefst. Þing hluthafanna gaumgæfir sjónarmið og tillögur fundar undirritunaraðila eða ráðsins um breytingartillöguna.

c) Þing hluthafanna skal taka ákvörðun
um hverja breytingartillögu i samræmi
við ákvæði VII. greinar þessa samnings að
því er varðar lögmæti fundar og atkvæðagreiðslu. Þingið getur breytt breytingartillögu, sem dreift er í samræmi við b)-lið
þessarar greinar, og getur einnig tekið
ákvörðun um breytingartillögu, sem ekki
hefur verið dreift, en er í beinu sambandi
við breytingartillögu eða breytingar á
henni.
d) Breytingartillaga, sem samþykkt
hefur verið af þingi hluthafanna, gengur í
gildi samkvæmt e)-lið þessarar greinar,
eftir að vörzlurikið hefur tekið við tilkynningu um samþykkt, staðfestingu eða
fullgildingu breytingartillögunnar annað
hvort frá:
i) % ríkja þeirra, sem hluthafar voru
á þeim degi, sem breytingartillagan
var samþykkt af þingi hluthafanna,
enda séu þar með taldir þeir hluthafar, sem annaðhvort fóru sjálfir
eða undirritunaraðilar þeirra með
a. m. k. % allra fjárframlaga, eða
ii) þeim fjölda ríkja, sem er jafn eða
fer fram úr 85% allra ríkjanna, sem
voru hluthafar á þeim degi, þegar
breytingartillagan var samþykkt af
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Article XVII
(Amendment)
a) Any Party may propose amendments
lo this Agreement. Proposed amendments
shall be submitted to the executive organ,
which shall distribute them promptly to
all Parties and Signatories.
b) The Assembly of Parties shall consider each proposed amendment at its
first ordinary meeting following its distribution by the executive organ, or at
an earlier extraordinary meeting convened in accordance with the provisions
of Article VII of this Agreement, provided
that the proposed amendment has been
distributed by the executive organ at
least ninety days before the opening date
of the meeting. The Assembly of Parties
shall consider any views and recommendations which it receives from the
Meeting of Signatories or the Board of
Governors with respect to a proposed
amendment.
c) The Assembly of Parties shall take
decisions on each proposed amendment
in accordance with the provisions relating to quorum and voting contained in
Article VII of this Agreement. It may
modify any proposed amendment, distributed in accordance with paragraph b)
of this Article, and may also take decisions on any amendment not so distributed but directly consequential to a
proposed or modified amendment.
d) An amendment which has been
approved by the Assembly of Parties
shall enter into force in accordance with
paragraph e) of this Article after the
Depositary has received notice of approval, acceptance or ratification of the
amendment from either:
i) two-thirds of the States which were
Parties as of the date upon which the
amendment was approved by the
Assembly of Parties, provided that
such two-thirds include Parties which
then held, or whose designated Signatories then held, at least twothirds of the total investment shares;
or
ii) a number of States equal to or exceeding eighty-five per cent of the total
number of States which were Parlies
as of the date upon which the amend-

508

Þingskjal 109
þingi hluthafanna, án tillits til upphæðar fjárframlaga þeirra hluthafa
eða undirritunaraðila, sem þeir hafa
tilnefnt.

e) Vörzluríkið skal tilkynna öllum hluthöfum jafnskjótt og það hefur teldð við
samþykkt, staðfestingu eða fullgildingu
samkvæmt d)-lið þessarar greinar, er
nægir til gildistöku breytingarinnar. 90
dögum eftir útgáfu slíkrar tilkynningar
skal breytingin taka gildi fyrir alla hluthafana, einnig þá, sem ekki hafa enn
samþykkt, staðfest eða fullgilt hana og
hafa ekki sagt sig úr INTELSAT.
f) Þrátt fyrir ákvæði liða d) og e) i
þessari grein skal breyting ekki taka gildi
fyrr en 8 mánuðum — og eigi síðar en
18 mánuðum — eftir þann dag, sem hún
hefur hlotið samþykki þings hluthafanna.

XVIII. gr.
(Lausn ágreiningsmála).
a) Öllum ágreiningsmálum um réttindi
og skyldur aðila samkvæmt samningi
þessum eða í sambandi við skuldbindingar, sem, aðrir hafa tekið á sig með c)-lið
14. greinar eða c)-lið 15. greinar rekstrarsamkomulagsins, sem verða milli hluthafa innbyrðis eða milli INTELSAT og
eins eða fleiri hluthafa, skal, ef vandinn
er ekki leystur á annan hátt innan hæfilegs tíma, vísað til gerðar í samræmi við
ákvæði fylgiskjals C þessa samnings. Sérhverjum lagalegum ágreiningi um réttindi
eða skyldur samkvæmt þessum samningi
eða rekstrarsamkomulaginu milli eins eða
fleiri hluthafa og eins eða fleiri undirritunaraðila má vísa til gerðar í samræmi við ákvæði fylgiskjals C við samning þennan, enda hafi hluthafi eða hluthafar og undirritunaraðili eða aðilar, sem
hlut eiga að máli, fallizt á slíka gerð.

b) öllum lagalegum ágreiningi um
réttindi og skyldur samkvæmt samningi
þessum eða um skuldbindingar, sem hluthafar hafa tekið á sig samkvæmt c)- lið
14. greinar eða c)-lið 15. greinar rekstrar-

ment was approved by the Assembly
of Parties, regardless of the amount
of investment shares such Parties or
their designated Signatories then
held.
e) The Depositary shall notify all the
Parties as soon as it has received the
acceptances, approvals or ratifications
required by paragraph d) of this Article
for the entry into force of an amendment.
Ninety days after the date of issue of
this notification, the amendment shall
enter into force for all Parties, including
those that have not yet accepted, approved, or ratified it and have not withdrawn
from INTELSAT.
f) Notwithstanding the provisions of
paragraphs d) and e) of this Article, an
amendment shall not enter into force less
than eight months or more than eighteen
months after the date it has been approved by the Assemhly of Parties.
Article XVIII
(Settlement of Disputes)
a) AU legal disputes arising in connection with the rights and obligations
under this Agreement or in connection
with obligations undertaken by Parties
pursuant to paragraph c) of Article 14 or
paragraph c) of Article 15 of the Operating Agreement, between Parties with
respect to each other, or between INTELSAT and one or more Parties, if not
otherwise settled within a reasonable
time, shall be submitted to arbitration in
accordance with the provisions of Annex
C to this Agreement. Any legal dispute
arising in connection with the rights and
obligations under this Agreement or the
Operating Agreement between one or
more Parties and one or more Signatories
may be submitted to arbitration in
accordance with the provisions of Annex
C to this Agreement, provided that the
Party or Parties and the Signatory or
Signatories involved agree to such
arbitration.
b) All legal disputes arising in connection with the rights and obligations
under this Agreement, or in connection
with the obligations undertaken by
Parties pursuant to paragraph c) of
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samkoinulagsins inilli hluthafa og ríkis,
sem á ekki lengur aðild, eða milli INTELSAT og ríkis, sem er ekki lengur hluthafi,
og upp hefur komið eftir að rikið hætti
að vera hluthafi, skal, ef lausn fæst ekki
með öðrum hætti innan hæfilegs tima,
vísað til gerðar. Sú gerð skal vera í samræmi við ákvæði fylgiskjals C við þennan
samning, enda fallist ríki, sem ekki á aðild lengur, á það. Ef ríki hættir að vera
hluthafi, eða ef ríki eða fjarskiptastofnun
hættir að vera undirritunaraðili, eftir að
ágreiningi, sem það á hlut að, hefur verið vísað til gerðar samkvæmt a)-Iið þessarar greinar, skal gerðinni haldið áfram
og henni fullnægt.

c) Með deilu um, lögflækjur, sem upp
rísa vegna samninga milli INTELSAT og
sérhvers aðila, skal farið eftir ákvæðum
um úrlausn deilumála i þeim samningum.
Ef engin slík ákvæði eru fyrir hendi, má
vísa þeim deilum, ef þær leysast ekki
með öðrum hætti, til gerðar í samræmi
við ákvæði fylgiskjals C við samning
þennan, ef deiluaðilar eru sammála um
það.
XIX. gr.
(Undirritun).
a) Samningur þessi skal liggja fyrir til
undirritunar í Washington frá 20. ágúst
1971, þangað til hann tekur gildi eða
þangað til níu mánuðir eru liðnir, hvort
heldur sem fyrr er:
i) Fyrir ríkisstjórn hvers ríkis, sem
hluthafi er að bráðabirgðasamkomulaginu;
ii) fyrir ríkisstjórn sérhvers annars
ríkis, sem aðili er að alþjóðafjarskiptastofnuninni.
b) Hver ríkisstjórn, sem undirritar
samning þennan, getur gert það án þess
að undirskrift hennar sé háð fullgildingu,
staðfestingu eða samþykkt eða með yfirlýsingu samhliða undirritun um, að hún
sé háð fullgildingu, staðfestingu eða samþykkt.
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Article 14 or paragraph c) of Article 15
of the Operating Agreement, between a
Party and a State which has ceased to
be a Party or between INTELSAT and a
State which has ceased to be a Party, and
which arise after the State ceased to be
a Party, if not otherwise settled within
a reasonable time, shall be submitted to
arbitration. Such arbitration shall be in
accordance with the provisions of Annex
C to this Agreement, provided that the
State which has ceased to be a Party so
agrees. If a State ceases to be a Party, or
if a State or a telecommunications entity
ceases to be a Signatory, after a dispute
in which it is a disputant has been submitted to arbitration pursuant to paragraph a) of this Article, the arbitration
shall be continued and concluded.
c) All legal disputes arising as a result
of agreements between INTELSAT and
any Party shall be subject to the provisions on settlement of disputes contained
in such agreements. In the absence of
such provisions, such disputes, if not
otherwise settled, may be submitted to
arbitration in accordance with the provisions of Annex C to this Agreement if
the disputants so agree.
Article XIX
(Signature)
a) This Agreement shall be open for
signature at Washington from August 20,
1971 until it enters into force, or until a
period of nine months has elapsed,
whichever occurs first:
i) by the Government of any State party
to the Interim Agreement;
ii) by the Government of any other
State member of the International
Telecommunication Union.
b) Any Government signing this Agreement may do so without its signature
being subject to ratification, acceptance
or approval or with a declaration accompanying its signature that it is subject to
ratification, acceptance or approval.
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c) Hvert ríki, sem vísað er til í málslið a) í þessari grein, getur gerzt aðili að
samningnum, eftir að hann hættit að
liggja frammi til undirskriftar.
d) Enga fyrirvara má gera við samning
þennan.

c) Any State referred to in paragraph
a) of this Article may accede to this
Agreement after it is closed for signature.

XX. gr.
(Gildistaka).

Article XX
(Entry Into Force)
a) This Agreement shall enter into
force sixty days after the date on which
it has been signed not subject to ratification, acceptance or approval, or has been
ratified, accepted, approved or acceded
to, by two-thirds of the States which
were parties to the Interim Agreement
as of the date upon which this Agreement
is opened for signature, provided that:

a) Samningur þessi skal taka gildi 60
dögum eftir að hann hefur verið undirritaður án fyrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþykkt eða hefur verið
fullgiltur, staðfestur, samþykktur eða
aðildarstaðfestur af tveimur þriðju hlutum þeirra ríkja, sem voru aðilar að bráðabirgðasamkomulaginu þann dag, sem
samningur þessi var lagður fram til undirritunar, enda:
i) séu á meðal þeirra tveggja þriðju
hluta ríkja aðilar bráðabirgðasam,komulagsins, sem þá áttu eða fyrir
atbeina tilnefndra undirritunaraðila
áttu a. m. k. tvo þriðju hluta framlaga samkvæmt sérstaka samkomulaginu; og
ii) hafi þeir hluthafar eða tilnefndar
fjarskiptastofnanir þeirra undirritað
rekstrarsamkomulagið.
Þegar þessi 60 daga frestur byrjar að
liða, skulu áltvæði 2. málsgreinar fylgiskjals rekstrarsamkomulagsins taka gildi
í því skyni, sem lýst er í þeirri málsgrein.
Þrátt fyrir ákvæðin hér á undan skal

samningur þessi ekki ganga í gildi minna
en 8 mánuðum eða meira en 18 mánuðuni eftir þann dag, sem hann er lagður
fram til undirskriftar.
b) Fyrir það ríki, sem afhendir fullgildingarskjöl sín, staðfestingu, samþykkt
eða aðildarskjal eftir gildistöku samnings
þessa samkvæmt a)-lið þessarar greinar
skal samningurinn ganga i gildi, þegar
slíkt skjal er afhent.
c) Þegar samningur þessi gengur í
gildi samkvæmt a)-lið þessarar greinar,
má framkvæma hann til bráðabirgða
gagnvart ríki, ef ríkisstjórn þess hefur
undirritað hann með fyrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþykkt, ef
sú ríkisstjórn óskar þess við undirskrift

d) No reservation may be made to this
Agreement.

i) such two-thirds include parties to
the Interim Agreement which then
held, or whose signatories to the
Special Agreement then held, at least
two-thirds of the quotas under the
Special Agreement; and
ii) such parties or their designated telecommunications entities have signed
the Operating Agreement.
Upon the commencement of such sixty
days, the provisions of paragraph 2 of
Ihe Annex to the Operating Agreement
shall enter into force for the purposes
stated in that paragraph. Notwithstanding
the foregoing provisions, this Agreement
shall not enter into force less than eight
months or more than eighteen months
after the date it is opened for signature.
b) For a State whose instrument of
ratification, acceptance, approval or accession is deposited after the date this
Agreement enters into force pursuant to
paragraph a) of this Article, this Agreement shall enter into force on the date
of such deposit.
c) Upon entry into force of this
Agreement pursuant to paragraph a) of
this Article, it may be applied provisionally with respect to any State whose
Government signed it subject to ratification, acceptance or approval if that
Government so requests at the time of
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d) Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar
skal samningur þessi hvorki ganga í
gildi fyrir nokkurt ríki né koma til framkvæmda til bráðabirgða fyrir nokkurt
ríki fyrr en ríkisstjórn þess ríkis eða
fjarskiptastofnun, sem tilnefnd er samkvaunt þessum samningi, hefur undirritað
rekstrarsamkom,ulagið.
e) Þegar þessi samningur gengur í gildi,
skal hann koma í staðinn fyrir bráðabirgðasamkomulagið og það falla niður.

signature or at any time thereafter prior
to the entry into force of this Agreement.
Provisional application shall terminate:
i) upon deposit of an instrument of
ratification, acceptance or approval
of this Agreement by that Government;
ii) upon expiration of two years from
the date on which this Agreement
enters into force without having been
ratified, accepted or approved by that
Government; or
iii) upon notification by that Government, before expiration of the period
mentioned in subparagraph ii) of
this paragraph, of its decision not to
ratify, accept or approve this Agreement.
If provisional application terminates
pursuant to subparagraph ii) or iii) of
this paragraph, the provisions of paragraphs g) and 1) of Article XVI of this
Agreement shall govern the rights and
obligations of the Party and of its designated Signatory.
d) Notwithstanding the provisions of
this Article, this Agreement shall neither
enter into force for any State nor be
applied provisionally with respect to any
State until the Government of that State
or the telecommunications entity designated pursuant to this Agreement shall
have signed the Operating Agreement.
e) Upon entry into force, this Agreement shall replace and terminate the
Interim Agreement.

XXI. gr.
(Ýmis ákvæði).
a) Hin löggiltu og starfsgiltu tungumál
INTELSAT skulu vera enska, franska og
spánska.
b)
Stjórnunarákvæði fyrir framkvæmdastjórnina skulu kveða á um tafarlausa dreifingu til allra hluthafa og
undirritunaraðila á eintökum af INTELSAT skjölum samkvæmt beiðni þeirra.
c) í samræini við ákvæði ályktunar
1721 (XVI) allsherjarþings Sameinuðu
þjóðanna skal framkvæmdastjórnin senda
aðalritara Sameinuðu þjóðanna og hlut-

Article XXI
(Miscellaneous Provisions)
a) The official and working languages
of INTELSAT shall be English, French
and Spanish.
b) Internal regulations for the executive organ shall provide for the prompt
distribution to all Parties and Signatories
of copies of any INTELSAT document in
accordance with their requests.
c) Consistent with the provisions of
Resolution 1721 (XVI) of the General
Assembly of the United Nations, the
executive organ shall send to the Secre-

cða síðar, en áður en samningurinn tekur
gildi. Bráðabirgðagildistaka fellur niður:
i) við afhendingu fullgildingar, staðfestingar eða samþykktar þessa
samnings af hálfu þeirrar ríkisstjórnar;
ii) þegar tvö ár eru liðin frá því að
samningur þessi gekk í gildi án þess
að sú ríkisstjórn hafi fullgilt hann,
staðfest eða samþykkt, eða
iii) þegar sú ríkisstjórn hefur tilkynnt
innan tímamarka þeirra, sem greind
eru í lið ii) þessarar greinar ákvörðun sína um, að hún muni ekki fullgilda, staðfesta eða samþykkja þennan samning.
Ef bráðabirgðagildistaka fellur niður
samkvæmt málsliðum ii) eða iii) þessarar málsgreinar, skulu ákvæði málsliða
g) og 1) XVI. greinar þessa samnings
gilda um réttindi og skyldur hluthafa
og tilnefnds undirritunaraðila hans.
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aðeigandi sérstofnunum til upplýsinga
ársskýrslu um starfsemi INTELSAT.

tary General of the United Nations, and
to the Specialized Agencies concerned,
for their information, an annual report
on the activities of INTELSAT.

XXII. gr.
(Vörzluríki).

Article XXII
(Depositary)

a) Ríkisstjórn Bandaríkjanna skal vera
vörzluríki vegna samnings þessa, og skal
afhenda henni yfirlýsingar, sem gerðar
eru samkvæmt b)-lið XIX. greinar þessa
samnings, skjöl um fullgildingu, staðfestingu, samþykkt eða aðild, beiðni um
framkvæmd til bráðabirgða og tilkynningar um fullgildingu, staðfestingu eða
samþykkt á breytingum, ákvarðanir um
úrsögn úr INTELSAT eða niðurfall bráðabirgðaframkvæmdar þessa samnings.

a) The Government of the United
States of America shall be the Depositary
for this Agreement, wilh which shall be
deposited declarations made pursuant to
paragraph b) of Article XIX of this
Agreement, instruments of ratification,
acceptance, approval or accession, requests for provisional application, and
notifications of ratification, acceptance
or approval of amendments, of decisions
to withdraw from INTELSAT, or of
termination of the provisional application
of this Agreement.
b) This Agreement, of which the
English, French and Spanish texts are
equally authentic, shall be deposited in
the archives of the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies
of the text of this Agreement to all
Governments that have signed it or deposited instruments of accession to it, and
to the International Telecommunication
Union, and shall notify those Governments, and the International Telecommunication Union, of signatures, of declarations made pursuant to paragraph
b) of Article XIX of this Agreement, of
the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession,
of requests for provisional application,
of commencement of the sixty-day period
referred to in paragraph a) of Article
XX of this Agreement, of the entry into
force of this Agreement, of notifications
of ratification, acceptance or approval of
amendments, of the entry into force of
amendments, of decisions to withdraw
from INTELSAT, of withdrawals and of
termjnations of provisional application
of this Agreement. Notice of the commencement of the sixty-day period shall
be issued on the first day of that period.
c) Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall register it with
the Secretariat of the United Nations in

b) Samningur þessi, sem gerður er á
ensku, frönsku og spönsku, og eru allir
textar jafngildir, skal varðveittur í skjalasafni vörzluríkisins. Vörzluríkið skal
senda staðfest eintök af texta samningsins til allra ríkisstjórna, sem hann hafa
undirritað eða hafa afhent aðildarskjöl
að honum, og til alþjóðafjarskiptastofnunarinnar og tilkynna rikjum þeim og
alþjóðafjarskiptastofnuninni um undirritanir, yfirlýsingar samkvæmt b) -lið XIX.
greinar samnings þessa, afhendingu
skjala um fullgildingu, staðfestingu, samþykkt eða aðild, beiðni um, bráðabirgðaframkvæmd, um upphaf 60 daga frestsins,
sein vísað er til í málslið a) XX. greinar
samnings þessa um gildistöku hans, tilkynningar um fullgildingu, staðfestingu
eða samþykkt, um gildistöku breytinga,
um úrskurði um úrsögn úr INTELSAT,
um brottfall og niðurfellingu bráðabirgðaframkvæmdar samnings þessa. Tilkynning um upphaf 60 daga tímabilsins
skal gefin út á fyrsta degi þess tímabils.

c) Þegar samningur þessi hefur tekið
gildi, skal vörzluríkið skrásetja hann hjá
skrifstofu Sameinuðu þjóðanna í sam-
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ræmi við 102. grein sáttmála Sameinuðu
þjóðanna.
Þessu til staðfestu hafa fulltrúar ríkjanna, sem saman komnir eru í Washington og hafa lagt fram fullgild umboð
sín, undirritað samning þennan.
Gjört í Washington, hinn 20. ágúst
1971.

accordance with Article 102 of the
Charter of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries gathered together in the city
of Washington, who have submitted their
full powers, found to be in good and due
form, have signed this Agreement.
DONE at Washington, on the 20th
day of August, one Ihousand nine
hundred and seventy one.

FYLGISKJAL A
STÖRF AÐALRITARA

ANNEX A
FUNCTIONS OF THE SECRETARY
GENERAL

Störf aðalritara, sem vísað er til í málslið b) XII. greinar þessa samnings, eru
m. a. eftirfarandi:
1) að halda uppi áætlunum um fjarskiptaþarfir INTELSAT og með það fyrir
augum að kveðja til reglubundinna
svæðafunda til þess að áætla fjarskiptaþarfirnar;
2) að samþykkja umsóknir um afnot
af INTELSAT geimskorinni af hálfu
reglulegra jarðstöðva, gefa ráðinu skýrslu
um umsóknir varðandi afnot af hálfu
óreglulegra jarðstöðva og halda skýrslur
um óráðstafaða notkun jarðstöðva, sem
fvrir hendi eru eða ráðgerðar eru;
3) að halda skrár, sem byggðar séu á
skýrslum undirritunaraðila, annarra jarðstöðvaeigenda og starfsþjónustusamningshafa, um tæknilega starfsmöguleika
og takmarkanir allra jarðstöðva, sem fyrir hendi eru og ráðgerðar eru;
4) að halda skrá yfir úthlutun tíðna
til notenda og sjá um tilkynningu tíðna
til alþjóðafj arskiptastofnunarinnar;

The functions of the Secretary General
referred to in paragraph b) of Article XII
of this Agreement include the following:
1) maintain the INTELSAT traffic data
projections and, for this purpose, convene
periodic regional meetings in order to
estimate traffic demands;

5) að semja á grundvelli áforma, sem
ráðið hefur staðfest, fjárhags- og rekstraráætlanir og meta tekjuþarfir;
6) að gera tillögu til ráðsins um afnotagjöld fyrir INTELSAT geimskorina;
7) að gera tillögur til ráðsins um tilhögun reikningsskila;
8) að hafa bókhald og leggja það fram
til endurskoðunar samkvæmt ákvörðun
ráðsins og semja mánaðarlegt og árlegt
fjárhagsyfirlit;
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

2) approve applications for access to
the INTELSAT space segment by standard earth stations, report to the Board
of Governors on applications for access
by non-standard earth stations, and maintain records on dates of availability of
existing and proposed earth stations;
3) maintain records based on reports
submitted by Signatories, other earth
station owners and the management
services contractor, on the technical and
operational capabilities and limitations of
all existing and proposed earth stations;
4) maintain an office of record of the
assignment of frequencies to users and
arrange for the notification of frequencies to the International Telecommunication Union;
5) based on planning assumptions approved by the Board of Governors, prepare capital and operating budgets and
estimates of revenue requirements;
6) recommend INTELSAT space segment utilization charges to the Board of
Governors;
7) recommend accounting policies to
the Board of Governors;
8) maintain books of account and make
them available for audit as required by
the Board of Governors, and prepare
monthly and annual financial statements;
65
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9) að reikna út fjárframlög undirritunaraðila, gefa undirritunaraðilum skýrslur
um fjárframlög og notendum INTELSAT
geimskorarinnar um afnotagjöld, taka við
greiðslum fyrir hönd INTELSAT og
greiða undirritunaraðilum tekjuhluta og
aðrar greiðslur í reiðu fé fyrir hönd
INTELSAT;
10) að tilkynna ráðinu um undirritunaraðila, sem ekki hafa innt af hendi fjárframlög sín, og notendur, sem ekki hafa
greitt afnotagjöld af hagnýtingu INTELSAT geimskorarinnar;
11) að samþykkja og greiða reikninga,
sem stílaðir eru á INTELSAT, vegna
heimilaðra innkaupa og samninga, sem
framkvæmdastjórnin hefur gert, og endurgreiða rekstrarþjónustusamningshafa
útgjöld vegna kaupa og samninga, sem
gerðir eru fyrir hönd INTELSAT og með
heimild ráðsins;
12) að stjórna hlunnindakerfi starfsfólks INTELSAT og greiða laun og
heimiluð útgjöld INTELSAT starfsmanna;
13) að fjárfesta eða geyma sjóð stofnunarinnar og ráðstafa honum eftir þörfum til að inna af hendi skuldbindingar
INTELSAT;
14) að hafa með höndum eigna- og
afskriftarreikninga INTELSAT og sjá
um, að rekstrarþjónustusamningshafi og
hlutaðeigandi undirritunaraðilar geri
nauðsynlega úttekt á eignum INTELSAT;
15) að gera tillögur um skilmála og
skilyrði í úthlutunarsamningum vegna
afnota af INTELSAT geimskorinni;
16) að gera tillögur um vátryggingar á
eignum INTELSAT og gera nauðsynlega
samninga þar að lútandi samkvæmt
heimild ráðsins;
17) að rannsaka og gefa skýrslu til
ráðsins vegna ákvæða d)-liðs XIV. greinar
þessa samnings um, áætlaða efnahagslega
þýðingu fyrir INTELSAT geimskoraraðstöðu, sem ráðgerð er utan INTELSAT
geimskoraraðstöðunnar;
18) að gera uppkast að dagskrá funda
þings hluthafanna, fundar undirritunaraðila og ráðsins og nefnda þess og
ganga frá fundargerðum slíkra funda og

9) calculate the investment shares of
Signatories, render accounts of Signatories for capital contributions and to
allottees for INTELSAT space segment
utilization charges, receive cash payments
on behalf of INTELSAT, and make revenue distributions and other cash disbursements to Signatories on behalf of
INTELSAT;
10) advise the Board of Governors of
Signatories in default of capital contribulions, and of allottees in default of payments for INTELSAT space segment
utilization charges;
11) approve and pay invoices submitted
to INTELSAT with respect to authorized
purchases and contracts made by the
executive organ, and reimburse the
inanagement services contractor for expenditures incurred in connection with
purchases and contracts made on behalf
of INTELSAT and authorized by the
Board of Governors;
12) administer INTELSAT personnel
benefit programs and pay salaries and
authorized expenses of INTELSAT personnel;
13) invest or deposit funds on hand,
and draw upon such investments or deposits as necessary to meet INTELSAT
obligations;
14) maintain INTELSAT property and
depreciation accounts, and arrange with
the management services contractor and
the appropriate Signatories for the necessary investories of INTELSAT property;
15) recommend terms and conditions
of allotment agreements for utilization
of the INTELSAT space segment;
16) recommend insurance programs for
protection of INTELSAT property and, as
authorized by the Board of Governors,
arrange for necessary coverage;
17) for the purpose of paragraph d)
of Article XIV of this Agreement, analyze
and report to the Board of Governors on
the estimated economic effects to INTELSAT of any proposed space segment
facilities separate from the INTELSAT
space segment facilities;
18) prepare the tentative agenda for
meetings of the Assembly of Parties, the
Meeting of Signatories and the Board of
Governors and their advisory committees,
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aðstoða formenn ráðgjafarnefnda við
undirbúning dagskrár þeirra, fundargerða og skýrslna til þings hluthafa,
fundar undirritunaraðila og ráðsins;
19) gera ráðstafanir vegna tungumálaþýðinga, vegna þýðinga, prentunar og
dreifingar skjala og skrásetningar orðréttra fundargerða, eftir þvi sem þðrf
krefur;
20) að gera yfirlit um aðdraganda
ákvarðana, sem teknar eru af þingi hluthafanna, fundi undirritunaraðilanna og
ráðinu, og gera skýrslur og ganga frá
bréfaskriftum varðandi ákvarðanir, sem
teknar eru á fundunum;
21) að aðstoða við túlkun á fundarsköpum þings hluthafa, fundar undirritunaraðila og ráðsins og fyrirmælum ráðgjafarnefnda;
22) að gera nauðsynlegar ráðstafanir
vegna funda þings hluthafa, fundar undirritunaraðila og ráðsins og ráðgjafarnefnda þeirra;
23) að gera tillögur um gerð og fyrirkomulag samninga og innkaupa fyrir
hönd INTELSAT;
24) að veita ráðinu upplýsingar um
framkvæind skuldbindinga verktaka, þ.
á m. rekstrarþjónustusamningshafa;
25) að taka saman og halda við alþjóðlegum lista um aðila að útboðum vegna
útvegana fyrir INTELSAT;
26) að hafa viðræður um, gera og framkvæma samninga, sem nauðsynlegir eru
til, að aðalritari geti framkvæmt þau
störf, sem honum eru falin, þ. á m, samninga um aðstoð frá öðrum stofnunum til
þess að framkvæma slík störf;
27) að sjá um eða útvega lögfræðilega
aðstoð fyrir INTELSAT eftir því sem þörf
krefur vegna starfs aðalritara;
28) að sjá um nauðsynlega upplýsingaþjónustu; og
29) að undirbúa og kveðja saman fundi
til að semja um bókun varðandi friðindi,
undanþágur og friðhelgi, sem vísað er til
í c)-lið XV. greinar þessa samnings.
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and the provisional summary records of
such meetings, and assist the chairmen
of advisory committees in preparation of
their agenda, records and reports to the
Assembly of Parties, the Meeting of
Signatories and the Board of Governors;
19) arrange for interpretation services,
for the translation, reproduction, and
distribution of documents, and for the
preparation of verbatim records of
meetings, as necessary;
20) provide the history of the decisions
taken by the Assembly of Parties, the
Meeting of Signatories and the Board of
Governors, and prepare reports and correspondance relating to decisions taken
during their meetings;
21) assist in the interpretation of the
rules of procedure of the Assembly of
Parties, the Meeting of Signatories and the
Board of Governors, and the terms of
reference for their advisory committees;
22) make arrangements for any rneetings of the Assembly of Parties, the
Meeting of Signatories and the Board of
Governors and of their advisory committees;
23) recommend procedures and regulations for contracts and purchases made
on behalf of INTELSAT;
24) keep the Board of Governors informed on the performance of the obligations of contractors, including the
management services contractor;
25) compile and maintain a worldwide list of bidders for all INTELSAT
procurement;
26) negotiate, place and administer
contracts necessary to enable the Secretary General to perform his assigned
functions, including contracts for obtaining assistance from other entities to perform, such functions;
27) provide or arrange for the provision
of legal advice to INTELSAT, as required
in connection with the functions of the
Secretary General;
28) provide
appropriate public information services; and
29) arrange and convene conferences
for negotiation of the Protocol covering
privileges, exemptions and immunities,
referred to in paragraph c) of Article XV
of this Agreement.
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FYLGISKJAL B
STÖRF STJÓRNUNARSAMNINGSHAFA
OG GRUNDVALLARSJÓNARMIÐ
STJÓRNUNARSAMNINGS

ANNEX B
FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT
SERVICES CONTRACTOR AND
GUIDELINES OF THE MANAGEMENT
SERVICES CONTRACT

1. Stjórnunarsamningshafi skal vinna
eftirfarandi störf í samræmi við XII. grein
þessa samnings:
a) að gera tillögur til ráðsins um rannsóknir og uppbyggingu í beinu sambandi
við markmið INTELSAT;

1) Pursuant to Article XII of this Agreement, the inanagement services contractor
shall perform the following functions:
a) recommend to the Board of Governors research and development programs
directly related to the purposes of INTELSAT;
b) as authorized by the Board of
Governors:
i) conduct studies and research and
development, directly or under contract with other entities or persons,

b) samkvæmt heimild ráðsins:
i) að framkvæma athuganir, rannsóknir
og uppbyggingu, annaðhvort beint
eða samkvæmt samningi við aðrar
stofnanir eða menn;
ii) að framkvæma kerfisbundnar athuganir á sviði verkfræði, hagfræði og
hagsýns rekstrar;
iii) að framkvæma prófanir á hugsuðum
kerfum og mat á þeim; og
iv) að athuga og gera áætlun um eftirspurn eftir nýrri gervihnattaþjónustu.
c) að gera tillögur til ráðsins um þarfir fvrir útvegun á geimskoraraðstöðu
i'yrir INTELSAT geimskorina;
d) samkvæmt fyrirmælum ráðsins að
útbúa og dreifa beiðnum um tillögur, þ.
á m. um útboðslýsingar vegna útvegunar
á geimskorarþjónustu;
e) að meta allar tillögur, sem fram
koma vegna beiðna um tillögur, og gefa
ráðinu álit um slíkar tillögur;
f) í samræmi við útvegunarreglur og
ákvarðanir ráðsins:
i) að semja um, ákveða, breyta og framkvæma alla samninga um geimskor
af hálfu INTELSAT;
ii) að gera ráðstafanir til að skjóta upp
gervihnöttum og gera nauðsynlegar
ráðstafanir í sambandi við það, svo
og hafa samvinnu um slík skot;
iii) að sjá um vátryggingar til að vernda
INTELSAT geimskor og þann útbúnað, sem ætlaður er fyrir geimskot
eða geimskotsþjónustu;

ii) conduct system studies in the fields
of engineering, economics and cost
effectiveness,
iii) perform system simulation tests and
evaluations, and
iv) study and forecast potential demands
for new telecommunications satellite
services;
c) advise the Board of Governors on
the need to procure space segment facilities for the INTELSAT space segment;
d) as authorized by the Board of Governors, prepare and distribute requests
for proposals, including specifications,
for procurement of space segment facilities;
e) evaluate all proposals submitted in
response to requests for proposals and
make recommendations to the Board of
Governors on such proposals;
f) pursuant to procurement regulations
and in accordance with decisions of the
Board of Governors:
i) negotiate, place, amend and administer all contracts on behalf of
INTELSAT for space segments,
ii) make arrangements for launch
services and necessary supporting
activities, and cooperate in launches,
iii) arrange insurance coverage to protect
the INTELSAT space segment as
well as equipment designated for
launch or launch services,
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iv) að gera ráðstafanir til nauðsynlegrar
þjónustu til að fylgjast með, mæla,
stjórna og hafa umráð yfir gervihnöttum, og þ. á m. samræma störf
undirritunaraðila og annarra eigenda
jarðstöðva, sem þátt taka í að láta
slíka þjónustu í té, til að sjá um staðsetningu gervihnatta, stjórnun þeirra
og prófanir; og
v) að sjá um að látin sé í té þjónusta
til að fylgjast með eðli gervihnattaþjónustu, útbúnaði og hagkvæmni, og
orku og tiðni, sem jarðstöðvar nota,
þ. á m. samræmingu starfa undirritunaraðila og annarra eigenda jarðstöðva, sem þátt taka í að láta í té
slika þjónustu.
g) Að gera tillögu til ráðsins um tíðni
til afnota fyrir INTELSAT geimskorina
og áætlun um staðsetningu gervihnatta
vegna fjarskipta.
h) Að starfrækja framkvæmdastöð
INTELSAT og tæknimiðstöð gervihnatta.
i) Að gera tillögu til ráðsins um starfshæfni jarðstöðva, bæði að því er varðar
lágmarkskröfur og annað.
j) Að meta unisóknir um afnot af
INTELSAT geimskorinni af hálfu óreglulegra jarðstöðva.
k) Að úthluta einingum INTELSAT
geimskoraraðstöðu samkvæmt ákvörðun
ráðsins.
l) Að undirbúa og samræma starfsemi
kerfisins (þar á meðal athuganir á afstöðu gervihnatta innan kerfisins og
áætlanir til að mæta óvæntum atvikum),
reglur, leiðarvísi, framkvæmd og hæfnisskilyrði til samþykktar af hálfu ráðsins.
m) Að undirbúa, samræma og ráðstafa
tiðnaáætlunum vegna úthlutunar til jarðstöðva, sem aðgang hafa að INTELSAT
geiinskorinni.
n) Að undirbúa og dreifa skýrslum um
starfsemi kerfisins og þ. á m. afnot, sem
fyrir hendi eru og ráðgerð eru.
o) Að dreifa upplýsingum til undirritunaraðila og annarra notenda um nýja
fjarskiptaþjónustu og tækni.
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iv) provide or arrange for the provision
of services for tracking, telemetry,
command and control of the telecommunications satellites, including
coordination of the efforts of Signatories and other owners of earth
stations participating in the provision
of these services, to perform satellite
positioning, maneuvers, and tests,
and
v) provide or arrange for the provision
of services for monitoring satellite
performance characteristics, outages,
and effectiveness, and the satellite
power and frequencies used by the
earth station, including coordination
of the efforts of Signatories and
other owners of earth stations
participating in the provision of
these services;
g) recommend to the Board of Governors frequencies for use by the INTELSAT space segment and location plans
for telecommunications satellites;
h) operate the INTELSAT Operations
Center and the Spacecraft Technical
Control Center;
i) recommend to the Board of Governors standard earth station performance
characteristics, both mandatory and nonmandatory;
j) evaluate applications for access to
the INTELSAT space segment by nonstandard earth stations;
k) allot units of INTELSAT space segment capacity, as determined by the
Board of Governors;
l) prepare and coordinate system operations plans (including network configuration studies and contingency plans),
procedures, guides, practices and standards, for adoption by the Board of Governors;
m) prepare, coordinate and distribute
frequency plans for assignment to earth
stations having access to the INTELSAT
space segment;
n) prepare and distribute system status
reports, to include actual and projected
system utilization;
o) distribute information to Signatories and other users on new telecommunications services and methods;
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p) I samræmi við d)-lið XIV. greinar
samnings þessa að rannsaka og gefa ráðinu skýrslur úm áhrif ráðgerðrar geimskorarþjónustu utan INTELSAT geimskoraraðstöðu á INTELSAT frá tæknilegu og framkvæmdalegu sjónarmiði, þ.
á m. áhrif á tíðna- og staðsetningaráætlanir INTELSAT.
q) Að láta aðalritara í té nauðsynlegar
upplýsingar varðandi framkvæmd skyldu
hans gagnvart ráðinu vegna ákvæða 24.
liðs fylgiskjals A við samning þennan.
r) Að gera tillögur varðandi birtingu,
dreifingu og vernd réttinda á uppgötvunum og tæknilegum upplýsingum í samræmi við 17. grein rekstrarsamkomulagsins.
s) í samræmi við ákvarðanir ráðsins að
láta undirritunaraðilum og öðrum í té
réttindi INTELSAT í uppgötvunum og
tæknilegum upplýsingum í samræmi við
17. grein rekstrarsamkomulagsins og gera
samninga um löggildingu fyrir hönd
INTELSAT; og
t) gera allar ráðstafanir á sviði rekstrar, tækni, fjármála, útvegunar, stjórnunar og aðstoðar, sem nauðsynlegar eru
til þess að framkvæma þau störf, sem
talin eru hér að framan.
2.
Stjórnunarþjónustusamningurinn
skal hafa viðeigandi ákvæði til þess að
framkvæma hlutaðeigandi ákvæði XII.
greinar samnings þessa og kveða á um:
a) endurgreiðslu INTELSAT í Bandaríkjadollurum á öllum beinum og óbeinum kostnaði, sem skjalfestur er og greindur og stjórnunarþjónustusamningshafi
hefur stofnað til samkvæmt samningnum;
b) greiðslur til stjórnunarþjónustusamningshafa á fastri upphæð á ársgrundvelli í Bandarikjadollurum samkvæmt samkomulagi ráðsins og samningshafans;
c) reglulega endurskoðun af hálfu
ráðsins í samvinnu við stjórnunarþjónustusamningshafa á kostnaði samkvæmt
a)-lið þessarar málsgreinar;

p) for the purpose of paragraph d) of
Article XIV of this Agreement, analyze
and report to the Board of Governors on
the estimated technical and operational
effect on INTELSAT of any proposeci'
space segment facilities separate from the
INTELSAT space segment facilities, including the effect on the frequency and
location plans of INTELSAT;
q) provide the Secretary General with
the information necessary for the performance of his responsibility to the
Board of Governors pursuant to paragraph 24 of Annex A to this Agreement;
r) make recommendations relating to
the acquisition, disclosure, distribution
and protection of rights in inventions and
technical information in accordance with
Article 17 of the Operating Agreement;
s) pursuant to decisions of the Board
of Governors, arrange to make available
to Signatories and others the rights of
INTELSAT in inventions and technical
information in accordance with Article
17 of the Operating Agreement, and enter
into licensing agreements on behalf of
INTELSAT; and
t) take all operational, technical, financial, procurement, administrative and
supporting actions necessary to carry out
the above listed functions.

2) The management services contract
shall include appropriate terms to implement the relevant provisions of Article
XII of this Agreement and to provide for:
a) reimbursement by INTELSAT in
US dollars of all direct and indirect costs
documented and identified, properly
incurred by the management, services
contractor under the contract;
b) payment to the management services
contractor of a fixed fee at an annual rate
in US dollars to be negotiated between
the Board of Governors and the contractor;
c) periodic review by the Board of
Governors in consultation with the
management services contractor of the
costs under subparagraph a) of this
paragraph;
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d) að farið skuli eftir grundvallarregluin INTELSAT varðandi útvegun í samræmi við hlutaðeigandi ákvæði þessa
samnings og rekstrarsamkomulagsins,
þegar samningar eru gerðir fyrir hönd
INTELSAT;
e) ákvæði um uppgötvanir og tæknilegar upplýsingar, sem séu í samræmi við 17.
grein rekstrarsamkomulagsins;
f) tæknilegt starfslið, er valið sé af
ráðinu með samþykki stjórnunarþjónustusamningshafa úr hópi manna, sem
undirritunaraðilar gera tillögur um til að
taka þátt í mati á teikningum og útboðslýsingum vegna útbúnaðar geimskorarinnar;
g) að ágreiningur eða deilur milli
INTELSAT og stjórnunarþjónustusamningshafa, sem upp kunna að rísa samk væmt stj órnunarþj ónustusamningnum,
sltuli leyst í samræmi við reglur alþjóðaverzlunarráðsins um sætt og gerð; og
h) að stjórnunarþjónustusamningshafi
láti ráðinu í té þær upplýsingar, sem ráðsrnaður kann að óska eftir til þess að gera
honum fært að framkvæma skyldur sínar sem ráðsmaður.
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d) compliance with procurement policies and procedures of INTELSAT, consistent with the relevant provisions of
this Agreement and the Operating Agreement, in the solicitation and negotiation
of contracts on behalf of INTELSAT;
e) provisions with respect to inventions
and technical information which are consistent with Article 17 of the Operating
Agreement;
f) technical personnel selected by the
Board of Governors, with the concurrence
of the management services contractor,
from among persons nominated by Signatories, to participate in the assessment of
designs and of specifications for equipment for the space segment;
g) disputes or disagreements between
INTELSAT and the management services
contractor which may arise under the
management services contract to be
settled in accordance with the Rules of
Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce; and
h) the furnishing by the management
services contractor to the Board of Governors of such information as may be
required by any Governor to enable him
to discharge his responsibilities as a
Governor.

FYLGISKJAL C
ÁKVÆÐI UM SKIPAN Á LAUSN
DEILUMÁLA, SEM VIKIÐ ER AÐ f
XVIII. GREIN SAMNINGS ÞESSA
OG 20. GREIN
REKSTRARSAMKOMULAGSINS

ANNEX C
PROVISIONS ON PROCEDURES
RELATING TO SETTLEMENT OF
DISPUTES REFERRED TO IN ARTICLE
XVIII OF THIS AGREEMENT AND
ARTICLE 20 OF THE OPERATING
AGREEMENT

1- grDeiluaðilar i gerð, sem stofnað er til í
samræmi við fylgiskjal þetta, skulu þeir
einir vera, sem kveðið er á um í XVIII.
grein samnings þessa og 20. grein rekslrarsainkomulagsins og fylgiskjali þess.

Article 1
The only disputants in arbitration
proceedings instituted in accordance with
this Annex shall be those referred to in
Article XVIII of this Agreement, and
Article 20 of, and the Annex to, the
Operating Agreement.

2. gr.
Gerðardómur þriggja manna, sem komið er á fót í samræmi við ákvæði fylgiskjals þessa, skal bær um að fella úrskurð i sérhverju deilumáli, sem fellur
undir XVIII. grein samkomulags þessa og

Article 2
An arbitral tribunal of three members
duly constituted in accordance with the
provisions of this Annex shall be competent to give a decision in any dispute
cognizable pursuant to Article XVIII of
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20. grein rekstrarsamkomulagsins
fvlgiskjal þess.

og

this Agreement, and Article 20 of, and
the Annex to, the Operating Agreement.

3. gr.
a) Eigi síðar en 60 dðgum fyrir setningu fvrsta og hvers síðari almenns fundar þings hluthafanna getur hver hluthafi
tilkynnt framkvæmdastjórninni nöfn eigi
fleiri en tveggja lðgfræðinga, sem leita
má til frá lokum slíks fundar til loka
næsta almenna fundar þings hluthafanna
til að taka að sér að vera forseti eða meðlimur dómstóls, sem stofnaður er í samræmi við fylgiskjal þetta. Framkvæmdastjórnin skal gera lista um alla þá, sem
þannig eru tilnefndir, og láta listanum
fylgja æviatriði, sem látin eru í té af
hluthafa þeim, sem tilnefnt hefur, og
dreifa slíkum lista til allra hluthafa eigi
síðar en 30 dögum fyrir setningu hlutaðeigandi fundar. Ef tilnefndur maður verður ekki af einhverjum ástæðum til taks
vegna útnefningar i gerðardóminn á 60
daga tímabili fyrir fundarsetningu þings
hluthafanna, getur sá hluthafi, sem tilnefnt hefur, eigi síðar en 14 dögum fyrir
setningu fundar þings hluthafanna tilnefnt annan lögfræðing.

Article 3
a) Not later that sixly days before
the opening date of the first and each
subsequent ordinary meeting of the Assembly of Parties, each Party may submit to the executive organ the names of
not more than two legal experts who will
be available for the period from the end
of such meeting until the end of the next
ordinary meeting of the Assembly of
Parties to serve as presidents or members
of tribunals constituted in accordance
with this Annex. From such nominees the
executive organ shall prepare a list of all
the persons thus nominated and shall
attach to this list any biographical particulars submitted by the nominating Party,
and shall distribute such list to all Parties
not later than thirty days before the
opening date of the meeting in question.
If for any reason a nominee becomes
unavailable for selection to the panel
during the sixty-day period before the
opening date of the meeting of the Assembly of Parties, the nominating Party
may, not later than fourteen days before
the opening date of the meeting of the
Assembly of Parties, substitute the name
of another legal expert.
b) From the list mentioned in paragraph a) of this Article, the Assembly
of Parties shall select eleven persons to
be members of a panel from which presidents of tribunals shall be selecíed, and
shall select an alternate for each such
member. Members and alternates shall
serve for the period prescribed in paragraph a) of this Article. If a member
becomes unavailable to serve on the
panel, he shall be replaced by his
alternate.
c) For the purpose of designating a
chairman, the panel shall be convened
to meet by the executive organ as soon
as possible after the panel has been
selected. The quorum for a meeting of
the panel shall be nine of the eleven
members. The panel shall designate one
of its members as its chairman by a
decision taken by the affirmative votes
of at least six inembers, cast in one or,

h) Af þeim lista, sem um getur í a)-lið
þessarar greinar, skal þing hluthafanna
velja 11 menn á lista, sem forsetar gerðardóma skulu valdir af, og einnig velja
varamann fyrir hvern slíkan. Meðlimir
og varamenn skulu starfa á því tímabili,
sem nefnt er í a)-lið þessarar greinar.
Ef meðlimur getur ekki starfað, skal varamaður koma í hans stað.

c) Vegna tilnefningar á forseta skal
framkvæmdastjórnin kveðja hlutaðeigandi hluthafa saman svo fljótt sem verða
má, eftir að listinn er tilbúinn. Slíkur
fundur er lögmætur, ef 9 af hinum 11
meðlimum eru mættir. Hópurinn skal tilnefna einn af meðlimum sínum sem formann með ákvörðun, sem tekin skal með
jákvæðum atkvæðum a. m. k. 6 meðlima
í einni eða fleiri leynilegum atkvæða-
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greiðslum. Formaður sá, sem þannig er
tilnefndur, skal vera formaður þar til
timabili hans er lokið. Kostnaður við
l'undi hópsins skal teljast til stjórnunarkostnaðar INTELSAT vegna 8. greinar
rekstrarsamkomulagsins.
d) Ef bæði meðlimur og varamaður
hans eru forfallaðir, skal þing hluthafanna velja mann í þeirra stað af lista
þeim, sem rætt er um í a)-Iið þessarar
greinar. En ef þing hluthafanna hefur
ekki fund innan 90 daga frá því að
forföll
urðu,
skal
ráðið
tilnefna
mann af þeim lista, sem vísað er
til í a)-lið þessarar greinar, og hefur
þá hver ráðsmaður eitt atkvæði. Maður, sem valinn er til að koma í stað
meðlims eða varamanns, sem enn hefur
eigi lokið starfstímabili, skal halda starfi
sinu það, sem eftir er af starfstímabili
fyrirrennara hans. Ef staða formanns
hópsins verður laus, skal hópurinn tilnefna einn af meðlimum sínum í samræmi við þá aðferð, sem mælt er fyrii
um í c)-lið þessarar greinar.
e) Við val á meðlimum hópsins og varamanna í samræmi við b)- og d)-liði þessarar greinar skal þing hluthafanna eða
ráðið reyna að tryggja, að samsetning
hópsins verði ávallt í samræmi við fulltrúaval frá ýmsum löndum heims og fyrir
helztu lagakerfi hluthafanna.

f) Hver meðlimur hóps eða varamaður,
sem sæti á í gerðardómi, er kjörtimabil
hans rennur út, skal halda áfram starfi
sinu þar til lokið er gerð, sem fyrir dómi
er.
g) Ef lögfræðileg deila rís milli deiluaðila, sem nefnd er í 1. grein þessa fylgiskjals, á tímabilinu milli gildistöku samnings þessa og stofnunar fyrsta hóps og
varamanna samkvæmt ákvæðum b)-liðs
þessarar greinar, skal hópurinn, svo sem
hann er samsettur samkvæmt b)-lið 3.
greinar viðbótarsamkomulagsins um gerð
frá 4. júní 1965, vera sá hópur, er notaður skal við úrlausn þeirrar deilu. Sá
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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if necessary, more than one secret ballot.
The chairman so designated shall hold
office as chairman for the rest of his
period of office as a member of the panel.
The cost of the meeting of the panel shall
be regarded as an administrative cost of
INTELSAT for the purpose of Article 8
of the Operating Agreement.
d) If both a member of the panel and
the alternate for that member become
unavailable to serve, the Assembly of
Parties shall fill the vacancies thus
created from the list referred to in paragraph a) of this Article. If, however, the
Assembly of Parties does not meet within
ninety days subsequent to the occurrence
of the vacancies, they shall be filled by
selection by the Board of Governors from
the list referred to in paragraph a) of
this Article, with each Governor having
one vote. A person selected to replace a
member or alternate whose term of office
has not expired shall hold office for the
remainder of the term of his predecessor.
Vacancies in the office of the chairman
of the panel shall be filled by the panel
by designation of one of its members in
accordance with the procedure prescribed
in paragraph c) of this Article.
e) In selecting the members of the
panel and the alternates in accordance
with paragraph b) or d) of this Article,
the Assembly of Parties or the Board of
Governors shall seek to ensure that the
composition of the panel will always be
able to reflect an adequate geographical
representation, as well as the principal
legal systems as they are represented
among the Parties.
f) Any panel member or alternate
serving on an arbitral tribunal at the
expiration of his term shall continue to
serve until the conclusion of any arbitral
proceding pending before such tribunal.
g) If, during the period between the
date of entry into force of this Agreement
and the establishment of the first panel
and alternates pursuant to the provisions
of paragraph b) of this Article, a legal
dispute arises between the disputants
mentioned in Article 1 of this Annex, the
panel as constituted in accordance with
paragraph b) of Article 3 of the Supplementary Agreement on Arbitration dated
66
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hópur skal haga starfi sínu í samræmi við
ákvæði fylgiskjals vegna XVIII. greinar
samnings þessa og 20. greinar rekstrarsamkomulagsins og fylgiskjals þess.

4. gr.
a) Sérhver umsækjandi, sem óskar að
leggja lögfræðilegan ágreining í gerð, skal
láta hvorum málsaðila og framkvæmdastjórninni í té skjal, sem skal hafa að
geyma:
i) greinargerð, er lýsi nákvæmlega
ágreiningi þeim, sem lagður er í gerð,
ástæður fyrir því, að málsaðilar skuli
taka þátt í slíkri gerð, og úrbætur
þær, sem óskað er eftir;
ii) greinargerð, sem lýsir hvers vegna
málsatvik deilunnar heyra undir
dómstól, er komið sé á fót í samræmi við fylgiskjal þetta, og hvers
vegna úrbætur þær, sem óskað er
eftir, skulu veittar af þeim dómstóli,
ef hann er sammála umsækjanda;
iii) greinargerð um hvers vegna umsækjandi hafi ekki getað fengið lausn á
ágreiningnum innan sanngjarns tíma
með samningaumleitunum eða öðrum aðferðum án gerðardóms;
iv) ef um er að ræða deilu vegna ákvæða
XVIII. greinar samnings þessa eða 20.
greinar rekstrarsamkomulagsins, sem
gerir ráð fyrir, að samþykki deiluaðila liggi fyrir, til þess að gerð geti
farið fram samkvæmt þessu fylgiskjali, skal leggja fram sannanir fyrir slíku samþykki; og
v) nafn þess, sem umsækjandi tilnefnir
til að taka þátt i gerðardómnum.

June 4, 1965, shall be the panel for use
in connection with the settlement of that
dispute. That panel shall act in accordance with the provisions of this Annex
for the purposes of Article XVIII of this
Agreement, and Article 20 of, and the
Annex to, the Operating Agreement.

a)
legal
each
with

Article 4
Any petitioner wishing to submit a
dispute to arbitration shall provide
respondent and the executive organ
a document which contains:

i) a statement which fully describes the
dispute being submitted for arbitration, the reasons why each respondent is required to participate in the
arbitration, and the relief being requested;
ii) a statement which sets forth why the
subject matter of the dispute comes
within the competence of a tribunal
to be constituted in accordance with
this Annex, and why the relief being
requested can be granted by such tribunal if it finds in favor of the
petitioner;
iii) a statement explaining why the petitioner has been unable to achieve a
settlement of the dispute within a
reasonable time by negotiation or
other means short of arbitration;
iv) in the case of any dispute for which,
pursuant to Article XVIII of this
Agreement or Article 20 of the Operating Agreement, the agreement of the
disputants is a condition for arbitration in accordance with this Annex,
evidence of such agreement; and

b) Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust láta hverjum hluthafa og undirritunaraðila og forseta hópsins í té
afrit af skjali því, sem lagt er fram samkvæmt a)-lið þessarar greinar.

v) the name of the person designated by
the petitioner to serve as a member
of the tribunal.
b) The executive organ shall promptly
distribute to each Party and Signatory,
and to the chairman of the panel, a copy
of the document provided pursuant to
paragraph a) of this Article.

5- gr.
a) Innan 60 daga frá þeim degi, sem
afrit af skjali þvi, sem lýst er í a)-lið 4.
greinar þessa fylgiskjals hefur verið mót-

Article 5
a) Within sixty days from the date
copies of the document described in paragraph a) of Article 4 of this Annex have
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tekið af öllum aðilum, skulu málsaðilar
tilnefna mann til að taka þátt i störfum
dómstólsins. Innan þess tíma geta aðilar
hver um sig eða saman látið hverjum
aðila og framkvæmdastjórninni í té skjal
varðandi svör sín við skjali því, sem nefnt
er í a)-lið 4. greinar þessa fylgiskjals og
tekið fram um, gagnkröfur, er varða efnisatriði deilunnar. Framkvæmdastjórnin
skal tafarlaust láta formanni hópsins i
té afrit af hverju sliku skjali.

b) Ef málsaðilar tilnefna ekki mann
innan þeirra tímatakmarka, sem tiltekin
eru, skal formaður hópsins tilnefna mann
úr hópi þeirra sérfræðinga, sem tilkynntir hafa verið framkvæmdastjórninni samkvæmt a)-lið 3. greinar þessa fylgiskjals.
c) Innan 30 daga frá útnefningu hinna
tveggja meðlima gerðardómsins skulu
þeir koma sér saman um þriðja aðila, er
valinn skal úr hópnum, sem komið er á
fót samkvæmt 3. grein þessa fylgiskjals,
og skal hann vera forseti gerðardómsins.
Ef ekki næst samkomulag innan þess
tíma, getur hvor hinna tveggja aðila, sem
tilnefndir eru, tilkynnt það formanni
hópsins, sem innan 10 daga skal tilnefna
mann úr hópnum,, annan en sjálfan sig,
til að vera forseti dómsins.
d) Dómurinn er skipaður, þegar forseti hefur verið valinn.
6. gr.
a) Ef forföll verða í dómnum af ástæðum, sem forseti eða aðrir meðlimir dómsins álíta, að sé ekki að kenna deiluaðilum,
eða samrýmast réttri meðferð gerðardóms,
skal ráðstafa hinu lausa sæti i samræmi
við eftirfarandi ákvæði:
i) ef sæti losnar vegna þess, að meðlimur tilnefndur af aðila dregur sig til
baka, getur sá aðili valið annan dómara innan 10 daga frá því að sætið
losnaði;
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been received by all the respondents, the
side of the respondents shall designate
an individual to serve as a member of
the tribunal. Within that period, the
respondents may, jointly or individually,
provide each disputant and the executive
organ with a document stating their responses to the document referred to in
paragraph a) of Article 4 of this Annex
and including any counter-claims arising
out of the subject matter of the dispute.
The executive organ shall promptly
furnish the chairman of the panel with
a copy of any such document.
b) In the event of a failure by the side
of the respondents to make such a designation within the period allowed, the
chairman of the panel shall make a designation from among the experts whose
names were submitted to the executive
organ pursuant to paragraph a) of Article
3 of this Annex.
c) Within thirty days after the designation of the two members of the
tribunal, they shall agree on a third
person selected from the panel constituted in accordance with Article 3 of this
Annex, who shall serve as the president
of the tribunal. In the event of failure to
reach agreement within such period of
time, either of the two members designated may inform the chairman of the
panel, who, within ten days, shall designate a member of the panel other than
himself to serve as president of the
tribunal.
d) The tribunal is constituted as soon
as the president is selected.
Article 6
a) If a vacancy occurs in the tribunal
for reasons which the president or the
remaining members of the tribunal
decide are beyond the control of the
disputants, or are compatible with the
proper conduct of the arbitration proceedings, the vacancy shall be filled in accordance with the following provisions:
i) if the vacancy occurs as a result of
the withdrawal of a member appointed by a side to the dispute, then that
side shall select a replacement within
ten days after the vacancy occurs;
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ii) ef sætið losnar vegna þess, að forseti
dómsins eða meðlimur, sem forseti
hefur skipað, dregur sig til baka, skal
velja mann í staðinn lír hópi þeim,
sein rætt er um i c)- eða d)-liðum
eftir atvikum 5. greinar þessa fylgiskjals.
h) Ef sæli losnar í dómi af öðrum
ástæðum en þeim, sem greindar eru í a)lið þessarar greinar, eða ef ekki er skipað í sætið, sem losnar, samkvæmt þeirri
málsgrein, skulu þeir dómarar, sem eftir
eru, hafa vald, þrátt fyrir ákvæði 2. greinar þessa fylgiskjals, ef annar aðili óskar
þess, til að halda áfram málsmeðferð og
kveða upp fullnaðariirskurð í málinu.

7. gr.
a) Dómurinn ákveður tíma og stað fyrir
réttarhöldin.
b) Réttarhöldin skulu haldin fyrir lokuðum dyrum og allt efni, sem lagt er fyrir
dómstólinn, skal skoðað sem trúnaðarmál, en þó skulu INTELSAT og hluthafar, sem tilnefnt hafa undirritunaraðila, og undirritunaraðilar, sem eru
deiluaðilar í málaferlunum, hafa rétt til
að vera viðstaddir og hafa aðgang að því
efni, sem lagt er fram. Þegar INTELSAT
er aðili að máli, skulu allir hluthafar
og allir undirritunaraðilar hafa rétt
til að vera viðstaddir og hafa aðgang að
efni því, sem fram er lagt.
c) Ef deila rís um dómsögu dómsins,
skal dómurinn fjalla um það mál fyrst
og kveða upp úrskurð sinn svo fljótt sem
verða má.
d) Málflutningur skal fara fram skriflega, og hvor aðili um sig hefur rétt til
að leggja fram skrifleg sönnunargögn til
stuðnings staðhæfingum sínum um málsatvik og lögfræðileg atriði. Málflutningur
og vitnaleiðslur geta þó farið fram munnlega, ef dómurinn telur það hagkvæmt.
e) Réttarhöldin skulu hefjast með því,
að sækjandi leggur fram mál sitt, málsatvik studd sönnunargögnum og meginreglur laga, sem byggt er á. Þegar málflutningi sækjanda er lokið, skal málflutningur varnaraðila fylgja á eftir.
Sóknaraðili getur svarað málflutningi

ii) if the vacancy occurs as a result of
the withdrawal of the president of
the tribunal or of another member
of the tribunal appointed by the
chairman, a replacement shall be
selected from the panel in the manner
described in paragraph c) or b)
respectively of Article 5 of this
Annex.
b) If a vacancy occurs in the tribunal
for any reason other than as described
in paragraph a) of this Article, or if a
vacancy occurring pursuant to that
paragraph is not filled, the remainder of
the tribunal shall have the power, notwithstanding the provisions of Article 2
of this Annex, upon the request of one
side, to continue the proceedings and give
the final decision of the tribunal.
Article 7
a) The tribunal shall decide the date
and place of its sittings.
b) The proceedings shall be held in
private and all material presented to the
tribunal shall be confidential, except that
INTELSAT and the Parties whose designated Signatories and the Signatories
whose designating Parties are disputants
in the proceedings shall have the right
to be present and shall have access to
the material presented. When INTELSAT
is a disputant in the proceedings, all
Parties and all Signatories shall have the
right to be present and shall have access
to the material presented.
c) In the event of a dispute over the
competence of the tribunal, the tribunal
shall deal with this question first, and
shall give its decision as soon as possible.
d) The proceedings shall be conducted
in writing, and each side shall have the
right to submit written evidence in support of its allegations of fact and law.
However, oral arguments and testimony
may be given if the tribunal considers it
appropriate.
e) The proceedings shall commence
with the presentation of the case of the
petitioner containing its arguments,
related facts supported by evidence and
the principles of law relied upon. The
case of the petitioner shall be followed
by the counter-case of the respondent.
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varnaraðila. Annar málflutningur skal
því aðeins fara fram, að dómstóllinn áliti
það nauðsynlegt.
f) Dómurinn getur tekið fyrir og úrskurðað gagnkröfur, sem standa í beinu
sambandi við efni deilunnar, enda falli
gagnkröfur undir dómsögu dómsins
samkvæmt XVIII. grein samnings þessa og
20. grein rekstrarsamkomulagsins og
l'yigiskjals þess.

k) Dómstóllinn skal senda dóm sinn til
framkvæmdastjórnarinnar, og skal hún
dreifa honuin til allra samningsaðila og
undirritunaraðiia.
l) Dómstóllinn getur sett fleiri réttarfarsreglur í samræmi við þær, sem lýst
er í fylgiskjaii þessu, eftir því sem nauðsynlegt er vegna málsmeðferðar.

Additional pleadings shall be submitted
only if the tribunal determines they are
necessary.
f) The tribunal may hear and determine counter-claims arising directly out
of the subject matter of the dispute,
provided the counter-claims are within
its competence as defined in Article
XVIII of this Agreement, and Article 20
of, and the Annex to, the Operating
Agreement.
g) If the disputants reach an agreement
during the proceedings, the agreement
shall be recorded in the form of a decision
of the tribunal given by consent of the
disputants.
h) At any time during the proceedings,
the tribunal may terminate the proceedings if it decides the dispute is beyond
its competence as defined in Article
XVIII of the Agreement, and Article 20
of, and the Annex to, the Operating
Agreement.
i) The deliberations of the tribunal
shall be secret.
j) The decisions of the tribunal shall
be presented in writing and shall be
supported by a written opinion. Its rulings and decisions must be supported by
at least two members. A member dissenting from thc decision may submit a
separate written opinion.
k) The tribunal shall forward its
decision to the executive organ, which
shall dislribute it to all Parties and Signatories.
l) The tribunal may adopt additional
rules of procedure, consistent with those
established by this Annex, which are
necessary for the proceedings.

8. gr.
Ef annar aðili flytur ekki mál sitt, getur hinn aðilinn óskað þess, að dómstóllinn dæmi honum í vil. Áður en dómstóllinn kveður upp dóm sinn, skal hann
ganga úr skugga um, að hann hafi dómsögu og málið sé á rökum reist varðandi
málsatvik og lög.

Article 8
If one side fails to present its case, the
other side may call upon the tribunal
to give a decision in its favor. Before
giving its decision, the tribunal shall
satisfy itself that it has competence and
that the case is well-founded in fact and
in law.

g) Ef deiluaðilar ná samkomulagi, á
meðan á málsmeðferð stendur, skal skrá
efni samko n,ulagsins í formi úrskurðar
dómsins mtð samþykki deiluaðila.
h) Hvenær sem er meðan á réttarhöldum stendur getur dómurinn lokið málsmeðferð, ef hann álítur, að deilan heyri
ekki undir lögsögu hans samkvæmt XVIII.
grein samnings þessa og 20. grein rekstrarsamkomulagsins og fylgiskjali þess.
i) Fundur dómara um málið skal vera
fyrir luktum, dyrum.
j) Dómar dómstólsins skulu vera skriflegir og studdir skriflegri álitsgerð. Úrskurðir hans og dómar skulu samþykktir af a. m. k. tveim meðlimum. Meðlimur,
sem ósammála er dónmum, getur lagt
fram sérálit skriflega.

9. gr.

Article 9

a) Þegar undirritunaraðili er aðili í

a) Any Party whose designated Signa-

málinu, getur sérhver hluthafi, sem
tilnefnt hefur hann, gengið í málið og

tory is a disputant in a case shall have
the right to intervene and become an addi-

526

Þingskjal 109

orðið aðili að málinu. Sú ákvörðun skal
tilkynnt skriflega til dómstólsins og
annarra deiluaðila.
b) Ef annar hluthafi, undirritunaraðili
eða INTELSAT telja sig hafa efnislegra
hagsmuna að gæta vegna dóms í máli,
getur sá aðili sótt um það til dómstólsins, að hann gangi í málið og verði aðili
að því. Ef dómstóllinn ákveður, að umsækjandi hafi efnislegra hagsmuna að
gæta i dómi um málið, skal hann fallast
á umsóknina.

tional disputant in the case. Intervention
shall be made by giving notice thereof in
writing to the tribunal and to the other
disputants.
b) Any other Party, any Signatory or
INTELSAT, if it considers that it has a
substantial interest in the decision of the
case, may petition the tribunal for permission to intervene and become an addilional disputant in the case. If the tribunal
determines that the petitioner has a substantial interest in the decision of the
case, it shall grant the petition.

10. gr.
Að beiðni málsaðila eða af sjálfsdáðum
getur dóinstóllinn skipað sérfræðinga eftir þörfum sér til aðstoðar.

Article 10
Either at the request of a disputant,
or upon its own initiative, the tribunal
may appoint such experts as it deems
necessary to assist it.

11- gr.
Sérhver hluthafi, undirritunaraðili og
INTELSAT, skulu láta í té allar upplýsingar, sem dómstóllinn óskar eftir,
annaðhvort að beiðni deiluaðila eða
af sjálfsdáðum eftir því sem þörf krefur
vegna málsmeðferðar og dóms i málinu.

Article 11
Each Party, each Signatory and INTELSAT shall provide all information determined by the tribunal, either at the request of a disputant or upon its own
initiative, to be required for the handling
and determination of the dispute.

12. gr.
Meðan á málsmeðferð stendur, getur
dómstóllinn, þar til dómur er upp kveðinn, ákveðið bráðabirgðaráðstafanir, sem
hann telur nauðsynlegar til að vernda
hagsmuni deiluaðila.

Article 12
During the course of its consideration
of the case, the tribunal may, pending
the final decision, indicate any provisional measures whieh it considers would
preserve the respective rights of the
disputants.

13- gr.
a) Dómur dóinstólsins skal byggður á:

Article 13
a) The decision of the tribunal shall
be based on
i) this Agreement and the Operating
Agreement; and
ii) generally accepted principles of law.
b) The decision of the tribunal, including any reached by agreement of the
disputants pursuant to paragraph g) of
Article 7 of this Annex, shall be binding
on all the disputants and shall be carried
out by them in good faith. In a case in
which INTELSAT is a disputant, and the
tribunal decides that a decision of one
of its organs is null and void as not being
authorized by or in compliance with this
Agreement and the Operating Agreement,
the decision of the tribunal shall be
binding on all Parties and Signatories.

i) samningi þessum og rekstrarsamkomulaginu; og
ii) almennt viðurkenndum reglum laga.
b) Dómur dómstólsins, þar á meðal
dómur, sem byggður er á samkomulagi
aðilanna samkvæmt g)-lið 7. greinar
fylgiskjals þessa, skal vera bindandi fyrir alla deiluaðila, og skulu þeir framfylgja
honum samvizkusamlega. í máli, sem
INTELSAT er aðili að og dómstóllinn
ákveður, að úrskurður einhverrar stofnunar þess sé ógildur, þar sem hann sé
ekki heimilaður í eða í samræmi við
samning þennan og rekstrarsamkomulagið, skal dómur dómstólsins vera bindandi
fyrir alla hluthafa og undirritunaraðila.
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c) Ef deila rís um túlkun á dómnum,
skal dómstóllinn skýra hann samkvæmt
beiðni málsaðila, sem þess óskar.

c) In the event of a dispute as to the
meaning or scope of its decision, the
tribunal shall construe it at the request
of any disputant.

14. gr.
Ef dóinstóllinn ákveður ekki annað
vegna sérstakra atvika í máli, skulu báðir
aðilar bera kostnaðinn að jöfnu, þar á
meðal Iaun til meðlima dóinstólsins. Ef
aðilar eru fleiri en einn hvorum megin,
skal hluta þeim megin skipt af dómstólnum milli slíkra aðila. Þegar INTELSAT
er deiluaðili, skal skoða útgjöld þess
vegna gerðardóms sem stjórnunarkostnað
INTELSAT samkvæmt 8. grein rekstrarsamkomulagsins.

Article 14
Unless the tribunal determines othervvise because of the particular circumstances of the case, the expenses of the
tribunal, including the remuneration of
the members of the tribunal, shall be
borne in equal shares by each side. Where
a side consists of more than one disputant, the share of that side shall be apportioned by the tribunal among the
disputants on that side. Where INTELSAT is a disputant, its expenses associated vvith the arbitration shall be regarded as an administrative cost of
INTELSAT for the purpose of Article 8
of the Operating Agreement.

FYLGISKJAL D
BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI

ANNEX D
TRANSITION PROVISIONS
1) Continuity of INTELSAT Activities
Any decision of the Interim Communications Satellite Committee taken
pursuant to the Interim Agreement or
the Special Agreement and which is in
effect as of the termination of those
Agreements shall remain in full force
and effect, unless and until it is modified
or repealed by, or in iniplem.entation of,
the terms of this Agreement or the Operating Agreement.

1) Framhald INTELSAT-starfsemi.
Sérhver ákvörðun bráðabirgðanefndarinnar vegna gervihnattafjarskipta, sem
tekin er samkvæmt bráðabirgðasamkomulaginu eða hinu sérstaka samkomulagi og
í gildi er þegar þau falla úr gildi, skal
halda gildi sínu, þangað til henni hefur
verið breytt eða hún afnumin í samræmi
við ákvæði þessa samnings eða rekstrarsamkomulagsins.
2) Stjórnun.
Á tímabilinu eftir gildistöku þessa
samnings skal gervihnattafjarskiptastofnunin halda áfram að hafa stjórn á hendi
varðandi hönnun, þróun, byggingu, stofnun, rekstur og viðhald INTELSAT geimskorarinnar samkvæmt sömu skilmálum
og skilyrðum, er giltu um stjórnun samkvæmt bráðabirgðasamkomulaginu og
sérstaka samkomulaginu. Við framkvæmd starfa sinna skal stofnunin háð
öllum viðeigandi ákvæðum samnings
þessa og rekstrarsamkomulagsins og skal
einkum fara eftir almennum stefnumarkmiðum og sérstökum ákvörðunum ráðsins þar til:

2) Management
During the period immediately follovving entry into force of this Ágreement, the Communications Satellite
Corporation shall continue to act as the
manager for the design, development,
construction, establishment, operation
and maintenance of the INTELSAT space
segment pursuant to the same terms and
conditions of service which were applicable to its role as manager pursuant to
the Interim Agreement and the Special
Agreement. In the discharge of its functions it shall be bound by all the relevant
provisions of this Agreement and the
Operating Agreement and shall in partic-
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i) ráðið ákveður, að framkvæmdastjórnin sé reiðubúin til að taka við
störfum framkvæmdastjórnarinnar
að einhverju leyti eða öllu samkvæmt
XII. grein þessa samnings og skal þá
gervihnattafjarskiptastofnunin leyst
frá skyldu sinni til að gegna störfum
jafnskjótt og framkvæmdastjórnin
hefur tekið þær að sér; og
ii) stjórnunarþjónustusamningur
sá,
sem visað er til í málslið a) ii) XII.
greinar þessa samnings, tekur gildi,
og skulu þá ákvæði þessarar málsgreinar falla úr gildi að því er varðar störf þau, er sá samningur fjallar
um.

ular be subject to the general policies and
specific determinations of the Board of
Governors, until:
i) the Board of Governors determines
that the executive organ is ready to
assuxne responsibility for performance of all or certain of the functions
of the executive organ pursuant to
Article XII of this Agreement, at
which tinie the Communications
Satellite Corporation shall be relieved
of its responsibility for performance
of each such function as it is assumed
by the executive organ; and
ii) the management services contract
referred to in subparagraph a) ii)
of Article XII of this Agreement
takes effect, at which time the provisions of this paragraph shall cease
to have effect with respect to those
functions within the scope of that
contract.

3) Svæðafulltrúar.
Á tímabilinu milli gildistöku þessa
samnings og þar til aðalritari tekur við
stöðu sinni skal réttur undirritunaraðila
samkvæmt c)-lið IX. greinar þessa samnings til þátttöku í ráðinu samkvæmt lið
a) iii) IX. greinar samningsins taka gildi,
þegar gervihnattafjarskiptastofnunin hefur fengið skriflega beiðni um það.

3) Regional Representation
During the period between entry into
force of this Agreement and the date of
assumption of office by the Secretary
General, the entitlement, consistent with
paragraph c) of Article IX of this Agreeinent, of any group of Signatories seeking
representation on the Board of Governors, pursuant to subparagraph a) iii)
of Article IX of this Agreement, shall
become effective upon receipt by the
Communications Satellite Corporation of
a writlen request from such group.

4. Fríðindi og friðhelgi.
Hluthafar samnings þessa, sem einnig
voru aðilar bráðabirgðasamkomulagsins,
skulu láta í té hlutaðeigandi mönnum og
stofnunum, þar til aðalstöðvasamkomulagið og bókunin taka gildi samkvæmt
XV. grein þessa samnings, þau fríðindi,
undanþágur og friðhelgi, sem þeim hluthöfum voru látin í té, þegar samningur
þessi gekk i gildi, til handa alþjóðagervihnattafj ar skiptas tofnuninni, undirritunaraðilum sérsamkomulagsins og bráðabirgðanefnd varðandi gervihnattafjarskipti, svo og fulltrúum hjá þeim.

4) Privileges and Immunities
The Parties to this Agreement which
were parties to the Interim Agreement
shall extend to the corresponding successoi- persons and bodies until such time
as the Headquarters Agreement and the
Protocol, as the case may be, enter into
force as provided for in Article XV of
this Agreement, those privileges, exemptions and immunities which were extended by such Parties, immediately
prior to entry into force of this Agreement, to the International Telecommunications Satellite Consortium, to the signatories to the Special Agreement and to
the Interim Communications Satellite
Conunittee and to representatives thereto.
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REKSTRARSAMKOMULAG
UM ALÞJÓÐASTOFNUN FJARSKIPTA
UM GERVIHNETTI,
INTELSAT

OPERATING AGREEMENT
RELATING TO THE
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGINIZATION
“INTELSAT”

INNGANGUR
Aðilar þessa rekstrarsamkomulags,

PREAMBLE
The Signatories to this Operating Agreement:
Considering that the States Parties to
the Agreement Relating to the International
Telecommunications
Satellite
Organization “INTELSAT” have undertaken therein to sign or to designate a
telecommunications entity to sign this
Operating Agreement,
Agree as follows:

sem hafa í huga, að ríki þau, er aðild
eiga að samningnum um alþjóðastofnun
fjarskipta um gervihnetti, INTELSAT,
hafa með honum bundist til að undirrita
eða fela fjarskiptastofnun að undirrita
rekstrarsamkomulag þetta,
hafa orðið ásáttir um það, sem hér fer
á eftir:
1- gr.
(Skýrgreiningar.)
a) í samkomulagi þessu
i) þýðir „samningur'* samninginn um
alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti, INTELSAT;
ii) tekur „niðurgreiðsla“ til afskrifta;
iii) tekur „eignir“ til sérhvers munar,
hverrar tegundar sem er og háður
getur verið eignarrétti, svo og til
samningsréttinda.
b) Skýrgreiningarnar í I. grein samningsins taka til rekstrarsamkomulags
þessa.
2. gr.
(Réttindi og skyldur undirritunaraðila.)
Hver undirritunaraðili öðlast þann rétt,
sem veittur er undirritunaraðilum í
samningnum og rekstrarsamkomulagi
þessu, og tekst á hendur þær skyldur,
sem honum eru lagðar á herðar með
samningum þessum.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Article 1
(Definitions)
a) For the purpose of this Operating
Agreement:
i) “Agreement” means the Agreement
Relating to the International Telecommunications Satellite Organizalion “INTELSAT”;
ii) “Amortization” includes depreciation; and
iii) “Assets” includes every subject of
whatever nature to which a right of
ownership can attach, as well as
contractual rights.
b) The definitions in Article I of the
Agreement shall apply to this Operating
Agreement.
Article 2
(Rights and Obligations of Signatories)
Each Signatory acquires the rights
provided for Signatories in the Agreement and this Operating Agreement and
undertakes to fulfill the obligations placed
upon it by those Agreements.
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3. gr.
(Framsal réttinda og skyldna.)

a) Frá gildistökudegi samningsins og
rekstrarsamkoinulags þessa og með hliðsjón af skilmálum 19. gr. þessa rekstrarsamkomulags
i) verða allar eignir og samuingsréttindi
og öll önnur réttindi, þar með talin
réttindi til og í sambandi við geimskorina, sem eru í óskiptri sameign
undirritunaraðila hins sérstaka samkomulags samkvæmt bráðabirgðasamkomulaginu og sérstaka samkomulaginu, sem þann dag giltu, háðar eignarhaldi INTELSAT;
ii) verða allar skuldbindingar og ábyrgðir, sem stofnað hefur verið til sameiginlega af undirritunaraðilum sérstaka samkomulagsins eða vegna
þeirra til að fullnægja ákvæðum
bráðabirgðasainkomulagsins og sérstaka samkomulagsins og eru við lýði
á þeim degi eða hljótast af aðgerðum
eða aðgerðaleysi fyrir þann dag,
skuldbindingar og ábyrgðir INTELSAT. Þó gildir málsliður þessi ekki
um neins konar slíka skuldbindingu
eða ábyrgð, sem stofnast af athöfnum eða ákvörðunum, teknum eftir að
samningurinn er lagður fram til
undirritunar, ef ráðið gæti ekki framkvæmt þær, eftir gildistöku samningsins, án undangenginnar heimildar þings hluthafanna samkv. málslið f) í 3. gr. samningsins.

Article 3
(Transfer of Rights and Obligations)
a) As of the date the Agreement and
Ihis Operating Agreement enter into
force and subject to the requirements
of Article 19 of this Operating Agreement:
i) all of thc property and conlraclual
rights and all other rights, including
rights in and to the space segment,
owned in undivided shares bv the
signatories to the Special Agreement
pursuant to the Interim Agreement
and the Special Agreement as of such
date, shall be owned by INTELSAT;

c) Fjárhagslegir hagsmunir hvers undirritunaraðila í INTELSAT skulu vera
jafnir þeirri upphæð, sem fæst með því
að jafna hlutafé hans við þá virðingu,
sem framkvæmd verður samkv. 7. gr. í
rekstrarsamkomulagi þessu.

ii) all of the obligations and liabilities
undertaken or incurred by or on
behalf of the signatories to the
Special Agreement collectively in
carrving out the provisions of the
Interim Agreement and the Specíal
Agreement which are outstanding as
of, or arise from acts or omissions
prior to, such date shall become
obligations and liabilities of INTELSAT. However, this subparagraph
shall not apply to any such obligation or liability arising from actions
or decisions taken after the opening
for signature of the Agreement
which, after the entry into force of
the Agreement, could not have been
taken by the Board of Governors
without prior authorization of the
Assembly of Parties pursuant to
paragraph f) of Article III of the
Agreement.
b) INTELSAT shall be the owner of
the INTELSAT space segment and of
all other property acquired by INTELSAT.
c) The financial interest in INTELSAT
of each Signatory shall be equal to the
amount arrived at by the application of
its investment share to the valuation
effected pursuant to Article 7 of this
Operating Agreement.

4. gr.
(Fjárframlög.)
a) Hver undirritunaraðili skal inna af
hendi framlag til fjármagnsþarfa INTEL-

Article 4
(Financial Contributions)
a) Each Signatory shall make contributions to the capital requirements of

b) INTELSAT er eigandi INTELSATgeimskorarinnar og allra annarra eigna,
sem INTELSAT öðlast.
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SAT svo seni ákveðið verður af ráðinu
samkv. samningnum og rekstrarsamkomulagi þessu, i hlutfalli við fjármagnshlut hans, eins og hann er ákveðinn í 6.
gr. þessa rekstrarsamkomulags, og hlýtur
endurgreiðslu fjármagns og þóknun fyrir
fjármagnsnot samkv. ákvæðum 8. gr.
rekstrarsamkomulags þessa.
b) Fjármagnsþarfir taka til alls kostnaðar, beins og óbeins, við hönnun, þróun,
byggingu og stofnun INTELSAT-geimskorarinnar og aðrar eignir INTELSAT,
svo og til þarfa á framlögum undirritunaraðila samkvæmt staflið f) í 8. gr. og
staflið b) í 18. gr. í rekstrarsamkomulagi
þessu. Ráðið ákveður fjármagnsþarfir
INTELSAT, sem fullnægt skal með fjárframlögum frá undirritunaraðilum.

c) Hver undirritunaraðili, sem notandi
INTELSAT-geimskorarinnar, svo og allir
aðrir notendur, skulu greiða hæfileg afnotagjöld, sem ákvörðuð eru samkv.
ákvæðum 8. gr. þessa rekstrarsamkomulags.
d) Ráðið ákveður áætlun um greiðslur,
sem þörf er á samkv. rekstrarsamkomulagi þessu. Vextir samkv. vaxtafæti, sem
ákveðinn verður af ráðinu, leggjast við
hverja upphæð, sem ógreidd er eftir tiltekinn gjalddaga.
5- gr.

(Hámark fjármagns.)
a) Upphæð hreinna fjárframlaga undirritunaraðila og útistandandi samningsskuldbindinga INTELSAT skal háð hámarki. Þessi upphæð felur í sér heildarfjárgreiðslur undirritunaraðila sérstaka
samkomulagsins samkv. 3. og 4. gr. sérstaka samkomulagsins og undirritunaraðila þessa rekstrarsamkomulags samkv. 4.
gr. rekstrarsamkomulagsins, að frádregnu
því fé, sem alls er endurgreitt þeim samkv. sérstaka samkomulaginu og rekstrar-
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INTELSAT, as determined by the Board
of Governors in accordance with the
terms of the Agreement and this Operating Agreement, in proportion to its
investment share as determined pursuant
to Article 6 of this Operating Agreement and shall receive capital repaynient and compensation for use of capital
in accordance with the provisions of Article 8 of this Operating Agreement.
b) Capital requirements shall include
all direct and indirect costs for the
design, development, construction and
establishment of the INTELSAT space
segment and for other INTELSAT property, as well as requirements for contributions by Signatories pursuant to paragraph f) of Article 8 and paragraph b)
of Article 18 of this Operating Agreement. The Board of Governors shall
determine the financial requirements of
INTELSAT which shall be met from
capital contributions from the Signatories.
c) Each Signatory, as user of the
ÍNTELSAT space segment, as well as all
other users, shall pay appropriate utilization charges established in accordance
with the provisions of Article 8 of this
Operating Agreement.
d) The Board of Governors shall determine the schedule of payments required
pursuant to this Operating Agreement.
Interest at a rate to be determined by
the Board of Governors shall be added
to any amount unpaid after the date
designated for payment.
Article 5
(Capital Ceiling)
a) The sum of the net capital contributions of the Signatories and of the outstanding contractual capital commitments of INTELSAT shall be subject to
a ceiling. This sum shall consist of the
cumulative capital contributions made
by the signatories to the Special Agreement, pursuant to Articles 3 and 4 of
the Special Agreement, and by the Signatories to this Operating Agreement,
pursuant to Article 4 of this Operating
Agreement, less the cumulative capital

repaid to them pursuant to the Special
Agreement and to this Operating Agree-
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samkomulagi þessu, að viðbættum útistandandi upphæðum vegna samningsbundinna fjárskuldbindinga INTELSAT.
b) Hámark það, sem um ræðir i staflið a) í þessari grein, skal vera 500
milljónir Bandaríkjadala eða sú upphæð,
sem heimiluð er í stafliðum c) eða d) í
þessari grein.
c) Ráðið getur lagt til við fund undirritunaraðila, að það hámark sem gildir
samkv. staflið b) í þessari grein verði
hækkað. Fundur undirritunaraðila fjallar um slíka tillögu, og skal hið hækkaða
hámark taka gildi eftir að hafa hlotið
samþykki fundar undirritunaraðila.
d) Ráðið getur þó hækkað hámarkið
um aRt að 10% fram yfir 500 milljónir
Bandaríkjadala eða að hærra marki, sem
fundur undirritunaraðila kynni að ákveða
samkv. staflið c) í grein þessari.

6- gr.
(Hlutafé.)
a) Nema öðruvísi sé ákveðið í grein
þessari skal hver undirritunaraðili eiga
fjármagnshlut jafnan hundraðshlut hans
af heildarnotkun allra undirritunaraðila
á INTELSAT-geimskorinni.
b) Að því er varðar ákvæðið í a)-lið
þessarar greinar skal notkun undirritunaraðila á INTELSAT-geimskorinni metin
með því að deila í afnotagjöld þau, sem
undirritunaraðili á að greiða INTELSAT
fyrir geiinskorarnot, með þeirri dagatölu
sem afnotagjald skyldi greiðast fyrir á
því sex mánaða tímabili, sem fer á undan
gildistökudegi ákvörðunar fjármagnshluta samkv. liðum c) i), c) ii) eða c)
v) í grein þessari. Ef, samt sem áður,
dagafjöldinn, sem undirritunaraðila ber
að greiða afnotagjöld af á slíku sex mánaða tímabili, var minni en 90, á ekki að
taka tillit til slíkra gjalda við ákvörðun
hlutafjár.
c) Ákvarða ber fjármagnshluti með
gildi frá
i) gildistökudegi rekstrarsamkomulags
þessa;

ment, plus the outstanding amount of
contractual capital commitments of
INTELSAT.
b) The ceiling referred to in paragraph
a) of this Article shall be 500 million
U.S. dollars or the amount authorized
pursuant to paragraph c) or d) of this
Article.
c) The Board of Governors mav recommend to the Meeting of Signatories
that the ceiling in effect under paragraph
b) of this Article be increased. Such
recommendation shall be considered by
the Meeting of Signatories, and the
increased ceiling shall become effective
upon approval by the Meeting of Signatories.
d) However, the Board of Governors
may increase the ceiling up to ten
percent above the limit of 500 million
U.S. dollars or such higher limits as may
be approved by the Meeting of Signatories pursuant to paragraph c) of this
Article.
Article 6
(Investment Shares)
a) Except as otherwise provided in
this Article, each Signatory shall have
an investment share equal to its percentage of all utilization of the INTELSAT space segment by all Signatories.
b) For the purpose of paragraph a) of
this Article, utilization of the INTELSAT
space segment by a Signatory shall be
measured by dividing the space segment
utilization charges payable by the Signatory to INTELSAT by the number of
days for which charges were payable
during the six-month period prior to the
effective date of a determination of
investment shares pursuant to subparagraph c) i), c) ii) or c) v) of this
Article. However, if the number of days
for which charges were payable by a
Signatory for utilization during such
six-month period was less than ninety
days, such charges shall not be taken
into account in determining investment
shares.
c) Investment shares shall be delermined effective as of:
i) the date of entry into force of this
Operating Agreement;
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ii) fyrsta degi marsmánaðar árlega, þó
þannig, að gangi rekstrarsamkomulag þetta í gildi skemur en sex mánuðum fyrir næsta upphafsdag marsmánaðar, skal engin ákvörðun skv.
þessum málslið taka gildi frá þeim
degi;
iii) gildistökudegi rekstrarsamkomulags
þessa fyrir nýjan undirritunaraðila;
iv) gildistökudegi úrsagnar undirritunaraðila úr INTELSAT, og
v) dagsetningu beiðni undirritunaraðila,
sem greiða á fyrsta sinni afnotagjöld
vegna geimskorarinnar fyrir afnot
um eigin jarðstöð, þó því aðeins að
slik beiðni sé dagsett a. m. k. níutíu
dögum eftir þann dag, sem afnotagjöldin fyrir geimskorina áttu að
greiðast.
d)
i) Hver undirritunaraðili getur, ef hlutafjárákvörðun samkv. c-lið þessarar
greinar mundi hafa i för með sér, að
hlutafé hans færi fram úr annað
hvort þeim kvóta eða því hlutafé,
sem hann átti næst fyrir slíka ákvörðun, beðið um, að sér verði gerður
minni hlutur, þó svo, að slíkur hlutur verði ekki lægri en sá lokakvóti,
sem undirritunaraðilinn hafði samkv.
sérstaka samkomulaginu, eða sá hlutur, sem hann hafði næst fyrir ákvörðunina, hvort sem heldur er. Slíkar
beiðnir skal afhenda INTELSAT, og
skulu þær tilgreina, hver sá lækkaði
hlutur er, sem óskað er eftir. INTELSAT skal þegar í stað senda öllum
undirritunaraðilum tilkynningu um
slíkar beiðnir, og verða skal við þeim
að því marki sem aðrir undirritunaraðilar fallast á hærri hluti.

ii) Hver undirritunaraðili getur tilkvnnt
INTELSAT, að hann sé reiðubúinn
að fallast á hækkun hlutar sins til að
liðsinna beiðnum um lækkaða hluti
samkv. málslið i) i þessari málsgr.
og að hvaða marki, ef um teflir. Að
því er slík mörk varðar ber að jafna
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ii) the first day of March of each year,
provided that if this Operating
Agreement enters into force less than
six months before the succeeding
first day of March, there shall be no
determination under this subparagraph effective as of that date;
iii) the date of entry into force of this
Operating Agreement for a new
Signatory;
iv) the effective date of withdrawal of
a Signatory from INTELSAT; and
v) the date of request by a Signatory
for whom INTELSAT space segment
utilization charges have, for the first
time, become payable by that Signatory for utilization through its own
earth station, provided that such date
of request is not less than ninety
days following the date the space
segment utilization charges became
payable.
d)
i) Any Signatory may request that, if
any determination of investment
shares made pursuant to paragraph
c) of this Article would result in
its investment share exceeding its
quota or investment share, as the
case may be, held immediately prior
to such determination, it be allocated
a lesser investment share, provided
that such investment share shall not
be less than its final quota held
pursuant to the Special Agreement
or than its investment share held
immediately prior to the determination, as the case may be. Such
requests shall be deposited with
INTELSAT and shall indicate the
reduced investment share desired.
INTELSAT shall give prompt notification of such requests to all
Signatories, and such requests shall
be honored to the extent that other
Signatories accept greater investment shares.
ii) Any Signatory may notify INTELSAT that it is prepared to accept
an increase in its investment share
in order to accommodate requests
for lesser investment shares made
pursuant to subparagraph i) of this
paragraph and up to what limit, if
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heildarupphæð þeirrar lækkunar í
hlutum, sem æskt er samkv. málslið
i) í þessari málsgr., á þá undirritunaraðila sem samkv. þessum málslið hafa samþykkt hærri hluti, i hlutfalli við það hlutafé, sem þeir höfðu
á hendi næst á undan breytingunni,
sem um ræðir.

any. Subject to such limits, the total
amount of reduction in investment
shares requested pursuant to subparagraph i) of this paragraph shall
be distributed among the Signatories
which have accepted, pursuant to
this subparagraph, greater investment shares, in proportion to the
investment shares held by them
immediately prior to the applicahle
adjustment.
iii) Ef lækkunum, sem æskt er samkv. iii) If reductions requested pursuant to
málslið i) i þessari málsgr., verður
subparagraph i) of this paragraph
ekki að fullu mætt af þeim undircannot be wholly accommodated
ritunaraðilum, sem samþykkt hafa
among the Signatories which have
hærri hluti samkv. málslið ii) i þessaccepted greater investment shares
ari málsgr., skal heildarfjárhæð sampursuant to subparagraph ii) of this
þykktra hækkana, að því marki sem
paragraph, the total amount of
hver undirritunaraðili er samþykkt
accepted increases shall be allocated,
hefur hækkaða hluti samkv. þessari
up to the limits indicated by each
málsgr. gefur til kynna, jafnað til
Signatory accepting a greater investlækkunar meðal þeirra undirritunarment share pursuant to this paraaðila, sem æsktu lækkunar hluta
graph, as reductions to those Signasamkv. málslið i) í þessari málsgr.,
tories which requested lesser investí hlutfalli við þær lækkanir sem þeir
ment shares pursuant subparagraph
fóru fram á samkv. málslið i) þessi) of this paragraph, in proportion
arar málsgr.
to the reductions requested by them
under subparagraph i) of this paragraph.
iv) Hver undirritunaraðili sem æskti iv) Any Signatory which has requested
a lesser or accepted a greater investlækkunar eða féllst á hækkun hlutar
ment share pursuant to this parasamkv. þessari málsgr. skal álitinn
graph shall be deemed to have
hafa sainþvkkt lækkun eða hækkun
accepted the decrease or increase of
hluta, eins og ákveðið verður samkv.
its investment share, as determined
málsgr. þessari, uns næsta ákvörðun
pursuant to this paragraph, until the
hluta samkv. málsgr. c) ii) í þessari
next determination of investment
gr. fer fram.
shares pursuant to subparagraph c)
ii) of this Article.
v) Ráðið skal setja viðeigandi reglur að v) The Board of Governors shall establish appropriate procedures with
því er varðar tilkvnningar um beiðnir
regard to notification of requests bv
undirritunaraðila um lækkun hluta
Signatories for lesser investment
samkv. málslið i) í þessari málsgr.
shares made pursuant to subparaog tilkvnningar frá undirritunaraðilgraph i) of this paragraph, and
um, sem eru reiðubúnir að fallast á
notification by Signatories which
hækkun hluta samkv. málslið ii) í
are prepared to accept increases in
þessari málsgr.
their investment shares pursuant to
subparagraph ii) of this paragraph.
e)
For the purposes of composition of
e) Að því er tekur til skipunar ráðsins
og útreiknings á þátttöku ráðsmanna í the Board of Governors and calculation
atkvæðagreiðslum skulu hlutir ákveðnir of the voting participation of Governors,
investment
shares
determined
samkv. málsgr. c) ii) i grein þessari gilda the
frá fyrsta degi reglulegs fundar undirrit- pursuant to subparagraph c) ii) of this
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unaraðila, sem á eftir fer ákvörðun þessari.

f) Að því marki sem hlutur er ákvarðaður samkv. málsliðum c) iii) eða c) v)
eða málsgrein h) i þessari grein, og að
því leyti sem nauðsyn ber til vegna úrsagnar undirritunaraðila, ber að færa
hluti allra annarra undirritunaraðila til
þess hlutfalls, sem hlutur hvers þeirra
stóð í við annan fyrir þessa breytingu.
Við úrsögn undirritunaraðila ber ekki að
hækka hluti sem nema 0.05% og ákvarðaðir eru i samræmi við ákvæði h)-málsgr.
í þessari grein.
g) Tilkvnningu um niðurstöðu hverrar
ákvörðunar um hluti og um gildistöku
slíkrar breytingar ber INTELSAT að
senda öllum undirritunaraðilum þegar í
stað.
h) Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar
skal enginn undirritunaraðili eiga lægri
hlut en 0.05% af heildarhlutum.
7. gr.
(Fjármálaskipti undirritunaraðila.)
a) Við gildistöku þessa rekstrarsamkomulags og siðan við hverja ákvörðun
hluta skal jafna fjármálaskipti undirritunaraðila um INTELSAT samkv. virðingu, sem fram fer eftir málsgr. b) í grein
þessari. I’pphæðir slikra skipta skulu
ákvarðast um hvern undirritunaraðila
með því að beita við slíkt mat:

i) við gildistöku þessa rekstrarsamkomulags: þeim mismun sem vera
kann á lokakvóta hvers undirritunaraðila samkv. sérstaka samkomulaginu og upphafshlut, sem ákvarðaður
er samkv. 6. gr. þessa rekstrarsamkomulags;
ii) við hverja síðari ákvörðun hluta:
þeim mismun, sem vera kann á
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Article shall take effect froin the first
day of the ordinary meeting of the
Meeting of Signatories following such
determination.
f) To the extent that an investment
share is determined pursuant to subparagraph c) iii) or c) v) or paragraph h)
of this Article, and to the extent necessitated by withdrawal of a Signatory, the
investment shares of all other Signatories
shall be adjusted in the proportion that
their respective investment shares, held
prior to this adjustment, bear to each
other. On the withdrawal of a Signatory,
investment shares of 0.05 per cent
determined in accordance with the provisions of paragraph h) of this Article
shall not be increased.
g) Notification of the results of eacli
determination of investment shares, and
of the effective date of such determination, shall be promptly furnished to all
Signatories by INTELSAT.
h) Notwithstanding any provision of
this Article, no Signatory shall have an
investment share of less than 0.05 per
cent of the total investment shares.
Article 7
(Financial Adjustments Between Signatories)
a) On entry into force of this Operating Agreement and thereafter at each
determination of investment shares,
financial adjustments shall be made
between Signatories, through INTELSAT,
on the basis of a valuation effected
pursuant to paragraph b) of this Article.
The amounts of such financial adjustments shall be determined with respect
to each Signatory by applying to such
valuation:
i) on entry into force of this Operating
Agreement, the difference, if anv,
between the final quota of each
Signatory held pursuant to the
Special Agreement and its initial
investment shares determined pursuant to Article 6 of this Operating
Agreement;
ii)at each subsequent determination of
investment shares, the difference, if
any, between the new investment
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nýjum hlut hvers undirritunaraðila
og hlut hans fyrir slíka ákvörðun.

b) Virðing sú sem rætt er um í a)málsgr. þessarar greinar fer fram sem
hér segir:
i) frá upprunalegum gjöldum vegna
allra eigna, eins og þau eru færð í
bókum INTELSAT á matsdegi, þar
með talin sérhver ávaxtaður hagnaður eða ávöxtuð gjöld, skal draga:
A) heildarniðurgreiðslu eins og hún
er færð i bókum INTELSAT á
matsdegi og
B) lán og aðrar kröfur sem INTELSAT ber að greiða miðað við
matsdag;
ii) þær niðurstöður sem fást samkv.
málslið i) í þessari málsgr. lagfærast
með því:
A) að leggja við eða draga frá,
vegna fjárhagslegrar jöfnunar
við gildistöku þessa rekstrarsamkomulags, hverja þá fjárhæð,
sem á skortir eða fram yfir er
greiðslur INTELSAT í þóknun
fyrir fjármagnsnot með tilliti til
þeirrar heildarfjárhæðar, sem
skulduð er samkv. sérstaka samkomulaginu, eftir þeirri reglu
eða reglum um þóknun fvrir fjármagnsnot sem í gildi voru á þeim
timabilum, sem nefndar reglur
giltu, eins og ákvarðað var af
bráðabirgðanefnd um
gervihnattafjarskipti samkv. 9. s?r. sérstaka samkomulagsins. Til þess
að meta þá upphæð sem á skortir eða fram yfir er greiðslur skal
þóknunin, sem skulduð er, reiknuð á mánaðargrundvelli og varða
nettófjárhæð þeirra þátta sem
lýst er i málslið i) i þessari
málsgr.;

B) að leggja við eða draga frá, vegna
sérhverrar siðari fjárhagslegrar
jöfnunar, viðbótarupphæð, sem
jafnast á við upphæð sem á
skortir eða umfram er greiðslur
INTELSAT vegna þóknunar fyrir

share of each Signatory and its investment share prior to such determination.
b) The valuation referred to in paragraph a) of this Article shall be effected
as follows:
i) deduct from the original cost of all
assets as recorded in INTELSAT
accounts as of the date of adjustment, including any capitalized return or capitalized expenses, the sum
of:
A) the accumulated amortization as
recorded in INTELSAT accounts
as of the date of adjustment, and
B) loans and other accounts payable by INTELSAT as of the
date of adjustment;
ii) adjust the results obtained pursuant
to subparagraph i) of this paragraph
by:
A) adding or deducting, for the
purpose of the financial adjustments on entry into force of
this Operating Agreement, an
amount representing any deficiency or excess, respectively, in
the payment by INTELSAT of
compensation for use of capital
relative to
the cumulative
amount due pursuant to the
Special Agreement, at the rate or
rates of compensation for use
of capital in effect during the
periods in which the relevant
rates were applicable, as established by the Interim Communications Satellite Committee
pursuant to Article 9 of the
Special Agreement. For the purpose of assessing the amount
representing any deficiency or
excess in payment, compensation
due shall be calculated on a
monthly basis and relate to the
net amount of the elements
described in subparagraph i) of
this paragraph;
B) adding or deducting, for the
purpose of each subsequent
financial adjustment a further
amount representing any deficiency or excess, respectively, in
the payment by INTELSAT of
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fjármagnsnot frá gildistðku þessa
rekstrarsamkomulags til matsdagsins, með tilliti til þeirrar
heildarfjárhæðar, sem skulduð er
í tengslum við rekstrarsamkomulag þetta, eftir þeirri reglu eða
reglum um þóknun fyrir fjármagnsnot á þeim tímabilum, er
reglur þær giltu, eins og ákvarðað er af ráðinu samkv. 8. gr.
þessa rekstrarsamkomulags. Til
þess að meta þá upphæð, sem á
skortir eða fram yfir er varðandi
greiðslur, skal þóknunin sem
skulduð er reiknuð á mánaðargrundvelli og varða nettófjárhæð
þeirra þátta sem lýst er í málslið i) í þessari grein.

c) Greiðslur sem inna ber af hendi til
undirritunaraðila eða af þeim samkv.
ákvæðum þessarar greinar skulu fara
fram á þeim degi, sem ráðið ákveður.
Við hverja þá fjárhæð sem ógreidd er
eftir þann dag skal bæta vöxtum, eftir
vaxtafæti sem ákvarðast af ráðinu, með
þeirri undantekningu, að um greiðslur
sem falla í gjalddaga samkv. málslið a)
i) í grein þessari skal bæta við vöxtum
frá gildistökudegi rekstrarsamkomulags
þessa. Sá vaxtafótur sem fjallað er um í
málsgr. þessari skal svara til þess vaxtafótar sem ákvarðast af ráðinu eftir 4. gr.
d) í rekstrarsamkomulagi þessu.

8- gr.
(Afnotagjöld og tekjur.)
a) Ráðinu ber að ákveða mælieiningarnar fvrir afnot INTELSAT-geimskorarinnar með tilliti til hinna ýmsu afnotaafbrigða, og það skal, með leiðsöan þeirra
almennu realna, sem þing hluthafanna
kynni að setja samkv. VITT. gr. samningsins, ákvarða gjöld fvrir not INTELSAT
aeimskorarinnar. Þessi gjöld skulu sett i
þeim tilganai að standa undir rekstrar-,
viðhalds- oa stiórnunarkostnaði INTELSAT, að útvega það rekstrarfé sem ráðið
kann að telja nauðsvnlegt, að greiða niðAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþinR).

537

compensation for use of capital
from the time of entry into force
of this Operating Agreement to
the effective date of valuation,
relative to the cumulative amount
due pursuant to this Operating
Agreement, at the rate or rates
of compensation for use of
capital in effect during the
periods in which the relevant
rates were applicable, as established by the Board of Governors
pursuant to Article 8 of this
Operating Agreement. For the
purpose of assessing the amount
representing any deficiency or
excess in payment, compensation
due shall be calculated on a
monthly basis and relate to the
net amount of the elements
described in subparagraph i) of
this paragraph.
c) Payments due from and to Signatories pursuant to the provisions of this
Article shall be effected by a date designated by the Board of Governors. Interest
at a rate to be determined by the Board
of Governors shall be added to any
amount unpaid after that date, except
that, with respect to payments due
pursuant to subparagraph a) i) of this
Article, interest shall be added from the
date of entry into force of this Operating
Agreement. The rate of interest referred
to in this paragraph shall be equal to the
rate of interest determined by the Board
of Governors pursuant to paragraph d)
of Article 4 of this Operating Agreement.
Article 8
(Utilization Charges and Revenues)
a) The Board of Governors shall specify
the units of measurement of INTELSAT
space segment utilization relative to
various types of utilization and, guided
by such general rules as may be established by the Meeting of Signatories
pursuant to Article VIII of the Agreement,
shall establish INTELSAT space segment
utilization charges. Such charges shall
have the objective of covering the operating, maintenance and administrative
costs of INTELSAT, the provision of such
68
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ur fjárframlög undirritunaraðila til
INTELSAT og greiða þóknun fyrir not
fjármagns undirritunaraðila.
b) Fyrir not þeirrar aðstöðu sem fyrir
hendi er um sérhæfða fjarskiptaþjónustu, samkv. III. gr. d) í samningnum,
skal ráðið ákveða gjöldin sem greiða ber
fvrir not slikrar þjónustu. Við þá ákvörðun skal ráðið fara eftir ákvæðunum í
samningnum og þessu rekstrarsamkomulagi og sérstaklega eftir málsgrein a) í
grein þessari, og það skal taka tillit til
þess kostnaðar sem samfara er útvegun
hinnar sérhæfðu fjarskiptaþjónustu, svo
og til hæfilegs hiuta almenns kostnaðar
og stjórnunarkostnaðar INTELSAT. Þegar um ræðir sérstaka gervihnetti eða búnað í tengslum við þá, sem kostaðir eru af
INTELSAT samkv. V. grein e) í samningnum, ákveður ráðið þau gjöld, sem
greiða ber fvrir not slikrar þjónustu. Við
þá ákvörðun skal ráðið fara eftir ákvæðunum i samningnum og rekstrarsamkomulagi þessu og sérstaklega eftir málsgrein a) i grein þessari, þannig að allur sá
kostnaður sem beinlínis stafar af hönnun,
þróun, byggingu og útvegun slíkra sérstakra gervihnatta og búnaðar tengds
þeim, sem og hæfilegur hluti almenns
kostnaðar og stjórnunarkostnaðar INTELSAT, fáist greiddur.

c) Við ákvörðun þóknunar fyrir not á
fjármagni undirritunaraðila skal ráðið
gera ráð fvrir þóknun vegna áhættu sem
tengd er fjárfestingu i INTELSAT, og
skal, með tilliti til slíkrar þóknunar,
ákvarða gjöldin svo nálægt virði peninga
á heimsmarkaðnum sem unnt er.
d) Ráðið skal grípa til hæfilegra ráða
i þeim tilvikum, þar sem fjárhæðir sem
greiðast eiga i afnotagjöld eru i vanskilnm þrjá mánuði eða lengur.
e) Tekjum þeim sem INTELSAT öðlast
skal, að því marki sem tekjurnar levfa,
verja i þessari röð:

operating funds as the Board of Governors may determine to be necessary, the
amortization of investment made by
Signatories in INTELSAT and compensation for use of the capital of Signatories.
b) For the utilization of capacity
available for the purposes of specialized
telecommunications services, pursuant to
paragraph d) of Article III of the Agreement, the Board of Governors shall
establish the charge to be paid for the
utilization of such services. In doing so
it shall comply with the provisions of
the Agreement and this Operating Agreement and in particular paragraph a) of
this Article, and shall take into consideration the costs associated with the provision of the specialized telecommunications services as well as an adequate part
of the general and administrative costs
of INTELSAT. In the case of separate
satellites or associated facilities financed
by INTELSAT pursuant to paragraph e)
of Article V of the Agreement, the Board
of Governors shall establish the charges
to be paid for the utilization of such
services. In doing so, it shall comply
with the provisions of the Agreement
and this Operating Agreement and in
particular paragraph a) of this Article,
so as to cover fully the costs directly
resulting from the design, development,
construction, and provision of such
separate satellites and associated facilities as well as an adequate part of the
general and administrative costs of
INTELSAT.
c) In detennining the rate of compensation for use of the capital of Signatories,
the Board of Governors shall include an
allowance for the risks associated with
investment in INTELSAT and, taking
into account such allowance, shall fix
the rate as close as possible to the cost
of money in the world markets.
d) The Board of Governors shall
institute any appropriate sanctions in
cases where payments of utilization
charges shall have been in default for
three months or longer.
e) The revenues earned by INTELSAT shall be applied, to the extent that
such revenues allow, in the following
order of priority:
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i) til greiðslu rekstrar-, viðhalds- og
stj órnunarkostnaðar;
ii) til öflunar þess rekstrarfjár sem
ráðið kann að telja nauðsynlegt;
iii) til greiðslu til handa undirritunaraðilum í hlutfalli við hlutafé þeirra,
á fjárhæðum til endurgreiðslu fjármagns, er svarar til þeirrar niðurgreiðsluupphæðar, sem ákvörðuð er
af ráðinu og færð í bókhaldi INTELSAT;
iv) til greiðslu þeirra fjárhæða sem
undirritunaraðila kann að bera samkv. 21. gr. rekstrarsamkomulags
þessa, þegar hann hefur sagt sig úr
INTELSAT; og
v) til greiðslu til undirritunaraðilá í
hlutfalli við hlutafé þeirra á þeim
hagnaði sem fyrir hendi er i þóknunarskyni fyrir fjármagnsnot.
f) Að því marki sem tekjur INTELSAT
hrökkva ekki til greiðslu rekstrar-, viðhalds- og stjórnunarkostnaðar INTELSAT getur ráðið ákveðið að mæta hallanum með þvi að nota rekstrarfé TNTELSAT, með samningum um yfirdrátt,
með lántöku, með þvi að krefja undirritunaraðila um fjármagn í hlutfalli við
hlutafc þeirra eða með hverri þeirri samfellu þessara ráðstafana sem er.

9. gr.
(Fjárgreiðslur.)
a) Reikningsskil milli undirritunaraðila og INTELSAT að því er varðar fjármálaskipti samkv. 4., 7. og 8. gr. rekstrarsamkomulags þessa skulu fara fram með
þeim hætti, að bæði peningaskiptum milli
undirritunaraðila og INTELSAT og þvi
fé sem varðveitt er af INTELSAT umfram þá rekstrarsjóði sem ráðið telur
nauðsvnlega sé haldið i lágmarki.
b) Allar greiðslur milli undirritunaraðila og TNTELSAT samkv. rekstrarsamkomulagi þessu skulu fara fram í Bandarikjadölum eða gjaldevri sem auðveldlega verður brevtt i Randaríkjadali.
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i) to meet operating, maintenance and
administrative costs;
ii) to provide such operating funds as
the Board of Governors may determine to be necessary;
iii) to pay to Signatories, in proportion
to their respective investment shares,
sums representing a repayment of
capital in the amount of the provisions for amortization established
by the Board of Governors and
recorded in the INTELSAT accounts;
iv) to pay to a Signatory which has
withdrawn from INTELSAT such
sums as may be due to it pursuant
to Article 21 of this Operating Agreement; and
v) to pay to Signatories, in proportion
to their respective investment shares,
the available balance towards compensation for use of capital.
f) To the extent, if any, that the
revenues earned by INTELSAT are
insufficient to meet INTELSAT operating,
maintenance and administrative costs,
the Board of Governors may decide to
meet the deficiency by using INTELSAT
operating funds, by overdraft arrangements, by raising a loan, by requiring
Signatories to make capital contributions in proportions to their respective
investment shares or by any combination
of such measures.
Article 9
(Transfer of Funds)
a) Settlement of accounts between
Signatories and INTELSAT in respect of
financial transactions pursuant to Articles 4, 7 and 8 of this Operating Agreement shall be so arranged as to minimize
both transfers of funds between Signatories and INTELSAT and the amount
of funds held by INTELSAT over and
above any operating funds determined by
the Board of Governors to be necessary.
b) All payments between Signatories
and INTELSAT pursuant to this Operating Agreement shall be made in U.S.
dollars or in currency freely convertible
into U.S. dollars.
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10. gr.
(Yfirdrættir og lán.)

Article 10
(Overdrafts and Loans)

a) Til þess að mæta halla, meðan beðið
er nægra tekna fyrir INTELSAT eða
fjármagnsgreiðslna frá undirritunaraðilum samkv. rekstrarsamkomulagi þessu,
getur INTELSAT, með samþykki ráðsins,
samið um yfirdrátt.

a) For the purpose of meeting financial
deficiencies, pending the receipt of adequate INTELSAT revenues or of capital
contributions by Signatories pursuant to
this Operating Agreement, INTELSAT
may, with the approval of the Board ol'
Governors, enter into overdraft arrangements.
b) Under exceptional circumstances
and for the purpose of financing any
activity undertaken by INTELSAT, or
of meeting any liability incurred by
INTELSAT, pursuant to paragraph a),
b) or c) of Article III of the Agreement
or to this Operating Agreement, INTELSAT may raise loans upon decision of
the Board of Governors. The outstanding
amounts of such loans shall be considered as contractual capital commitments for the purpose of Article 5
of this Operating Agreement. The Board
of Governors shall, in accordance with
subparagraph a) xiv) of Article X of the
Agreement, report fully to the Meeting
of Signatories with respect to the reasons
for its decision to raise any loan and
the terms and conditions under which
such a loan was raised.

b) Við öldungis sérstakar ástæður og
í þeim tilgangi að fjármagna verk sem
INTELSAT hefur tekið að sér eða til að
ljúka skuldbindingu sem INTELSAT hefur tekið á sig samkv. III. gr. a), b) eða
c) í samningnum eða samkv. rekstrarsamkomulagi þessu getur INTELSAT,
eftir ákvörðun ráðsins, tekið lán. Upphæðir slíkra lána, sem úti standa, skulu
taldar samningsbundnar fjárskuldbindingar að því er 5. gr. þessa rekstrarsamkomulags varðar. Ráðinu ber, samkvæmt
málsgrein a) xiv) í X. gr. samningsins,
að gera fundi undirritunaraðila fulla
grein fyrir ástæðum ákvörðunar þess um
lántöku og fvrir kjörum og skilmálum
sem lántakan var háð.

11. gr.
(Kostnaður, sem ekki telst með.)

Article 11
(Excluded Costs)

Ekki ber að telja til kostnaðar af TN-

The following shall not form part of

TELSAT það, sem nú skal greina:
i) skatta lagða á tekjur einhvers undirritunaraðila af INTELSAT;

the costs of INTELSAT:
i) taxes on income derived from
INTELSAT of any of the Signatories;
ii) design and development expenditure
on launchers and launching facilities except expenditure incurred for
the adaptation of launchers and
launching facilities in connection
with the design, development, construction and establishment of the
INTELSAT space segment; and
iii) the costs of representatives of Parties and Signatories incurred in
attending meetings of the Assembly
of Parties, of the Meeting of Signatories, of the Board of Governors
or any other meetings of INTELSAT.

ii) útgiöld vegna hönnunar og þróunar
eldflauga og búnaðar til að skjóta
þeim á loft, nema kostnað við breytingar á eldflaugum og skotbúnaði í
sambandi við hönnun, þróun, byggingu og stofnsetningu INTELSAT
geimskorarinnar; og
iii) kostnað fulltrúa hluthafa og undirritunaraðila af þátttöku í þingum
hluthafa eða fundum undirritunaraðila, framkvæmdastjórnar eða öðrum hugsanlegmn fundarhöldum TNTELSAT.
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12. gr.
(Endurskoðun.)

Article 12
(Audit)

Reikningar INTELSAT skulu endurskoðaðir árlega af óháðum endurskoðendum sem skipaðir eru af ráðinu. Hver
og einn undirritunaraðila á rétt á að athuga reikninga INTELSAT.

The accounts of INTELSAT shall be
audited annually by independent auditors appointed by the Board of Governors. Any Signatory shall have the right
of inspection of INTELSAT accounts.

13. gr.
(Alþ jóðafjarskiptasambandið.)

Article 13
(International Telecommunication
Union)
In addition to observing the relevant
regulations of the International Telecommunication Union, INTELSAT shall,
in the design, development, construction and establishment of the INTELSAT space segment and in the procedures
established for regulating the operation
of the INTELSAT space segment and of
the earth stations, give due consideration to the relevant reconnnendations
and procedures of the International
Telegraph and Telephone Consultative
Committee, the International Radio
Consultative Committee and the International Frequency Registration Bóard.

Auk þess að fara eftir viðeigandi
reglum Alþjóðafjarskiptasambandsins ber
INTELSAT við hönnun, þróun, byggingu
og stofnun INTELSAT geimskorarinnar
og við þær athafnir sem ákveðnar verða
um rekstrarhátt INTELSAT geimskorarinnar og jarðstöðvanna að taka hæfilegt
tillit til viðeigandi ráðlegginga og aðgerða
hinnar ráðgefandi alþjóðlegu ritsíma- og
talsímanefndar, hinnar ráðgefandi alþjóðlegu útvarpsnefndar og hins alþjóðlega tíðniskráningarráðs.

14. gr.
(Viðurkenning jarðstöðva.)
a) Sérhver umsókn um viðurkenningu
á jarðstöð til notkunar INTELSAT geiinskorarinnar skal send INTELSAT af þeim
undirritunaraðila sem tilnefndur er af
þeim hluthafa sem ræður því landsvæði,
þar sem jarðstöð er eða mun verða, eða,
að því er jarðstöðvar varðar, sem eru á
svæði sem ekki á undir lögsögu einhvers
hluthafa, af þar til bærri fjarskiptastofnun.
b) Nú lætur fundur undirritunaraðila
undir höfuð leggjast að setja almennar
reglur um viðurkenningu jarðstöðva
samkv. málsgr. b) v) í X. gr. samningsins, eða ráðið hefur ekki samþykkt
meginreglur og starfsaðferðir samkv.
málsgr. a) vi) í X. gr. samningsins, og
skal það ekki koma i veg fyrir að ráðið
íhugi eða fjalli um sérhverja umsókn um
viðurkenningu jarðstöðvar til nota á
INTELSAT geimskorinni.
c)

Hver undirritunaraðili eða fjar-

Article 14
(Earth Station Approval)
a) Any applicalion for approval of an
earth station to utilize the INTELSAT
space segment shall be submitted to
INTELSAT by the Signatory designated
by the Party in whose territory the earth
station is or will be located or, with
respect to earth stations located in a
territory not under the jurisdiction of
a Party, by a duly authorized telecommunications entity.
b) Failure by the Meeting of Signatories to establish general rules, pursuant
to subparagraph b) v) of Article VIII
of the Agreement, or the Board of
Governors to establish criteria and
procedures, pursuant to paragraph a)
vi) of Article X of the Agreement, for
approval of earth stations shall not
preclude the Board of Governors from
considering or acting upon any application for approval of an earth station to
utilize the INTELSAT space segment.
c) Each Signatory or telecommunica-
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skiptastofnun sem vísað er til í málsgr.
a) í grein þessari skal, varðandi jarðstöðvar sem hann hefur sent umsókn um,
bera ábyrgð gagnvart INTELSAT á því,
að slíkar stöðvar virði þær reglur og
ákvarðanir sem getið er í viðurkenningarskjali, sem honum er út gefið af
INTELSAT, nerna því aðeins, þegar um
ræðir undirritunaraðila sem sent hefur
umsókn, að tilnefningarhluthafi hans
laki á sig slíka ábyrgð um allar eða einhverjar þeirra jarðstöðva sem slíkur
undirritunaraðili á ekki eða rekur ekki.

tions entity referred to in paragraph a)
of this Article shall, with respect to earth
stations for which it has submitted an
application, he responsible to INTELSAT for compliance of such stations
with the rules and standards specified
in the document of approval issued to
it by INTELSAT, unless, in the case of
a Signatory which has submitted an
application, ils designating Party assumes
such responsibility with respect to all
or some of the earth stations not owned
or operated by such Signatory.

15. gr.
(Úthlutun geimskoraraðstöðu.)

Article 15
(Allotment of Space Segment Capacity)

a) Hver umsókn um úthlutun geimskoraraðstöðu skal send INTELSAT af
undirritunaraðila eða, þegar um teflir
landsvæði sem ekki er háð lögsögu hluthafa, af þar til bærri fjarskiptastofnun.

a) Any application for allotment of
INTELSAT space segment capacity shall
be submitted to INTELSAT by a Signatory or, in the case of a territory not
under the jurisdiction of a Party, by a
duly
authorized
telecommunications
entity.
b) In accordance with the terms and
conditions established by the Board of
Governors pursuant to Article X of the
Agreement, allotment of INTELSAT
space segment capacity shall be made
to a Signatory or, in the case of a territory not under the jurisdiction of a Party,
to the duly authorized telecommunications entity making the application.
c) Each Signatory or telecommunications entity to which an allotment has
been made pursuant to paragraph b) of
this Article shall be responsible for
compliance with all the terms and conditions established by INTELSAT with
respect to such allotment, unless, in the
case of a Signatory which has submitted
an application, its designating Party
assumes such responsibility for allotments made with respect to all or some
of the earth stations not owned or
operated by such Signatory.

b) í samræmi við þá skilmála og skilyrði sem sett eru af ráðinu samkv. X. gr.
samningsins fer úthlutun INTELSAT
geimskoraraðstöðu fram til undirritunaraðila eða, þá er landsvæði er eltki háð
lögsögu hluthafa, til þeirrar þar til bæru
f,jarskiptastofnunar sem leggur umsóknina fram.
e) Hver undirritunaraðili eða fjarskiptastofnun sem úthlutun hefur hlotið
samkv. málsgr. b) í þessari grein ber
ábvrgð á, að allir skilmálar og skilyrði
sett af INTELSAT varðandi úthlutunina
séu haldin, nema þegar svo stendur á um
undirritunaraðila sem sent hefur umsókn,
að tilnefningarhluthafinn axlar slíka
ábvrgð vegna úthlutana sem gerðar hafa
verið um allar eða einhverjar þeirra
jarðstöðva sem ekki eru eign eða reknar
af slíkum undirritunaraðila.
16. gr.
(Útvegun efnis og þjónustu.)
a) öllum samningum um útvegun efnis
og þjónustu sem krafist er af INTELSAT
skal beint samkv. ákvæðum XIII. gr.
samningsins, 17. gr. rekstrarsamkomulags
þessa og þeim starfsaðferðum, reglum,

Article 16
(Procurement)
a) All contracts relating to the procurement of goods and services required by
INTELSAT shall be awarded in accordance with Article XIII of the Agreement,
Article 17 of this Operating Agreement
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skilmálum og skilyrðum sem sett eru af
ráðinu samkv. ákvæðum samningsins og
rekstrarsamkomulags þessa. Þjónusta sein
vitnað er til í grein þessari er veitt af
persónum að lögum.
b) Samþykkis ráðsins er þörf áður en
i) gerðar eru auglýsingar um tilboð
eða samningsútboð sem ætlað er að
hærri upphæð nemi en 500 000 Bandaríkjadölum;
ii) gerður er nokkur samningur sem
varðar hærri fjárhæð en 500 000
Bandaríkjadala.
c) í sérhverju eftirfarandi tilvika getur ráðið ákveðið að afla efnis eða þjónustu með öðrum hætti en á grundvelli
tilboða gerðra eftir opnum, alþjóðlegum
útboðum:
i) þá er áætluð sanmingsfjárhæð fer
ekki fram úr 50 000 Bandaríkjadölum eða annarri hærri fjárhæð sem
fundur undirritunaraðila kynni að
ákveða í ljósi tillagna ráðsins;
ii) þegar útvegun er bráðnauðsynleg í
neyðarástandi sem varðar rekstrarbæfni INTELSAT geimskorarinnar;

iii) þá er þörfin er mestmegnis stjórnunarlegs eðlis og verður best Ieyst
íneð útvegun á staðnum; og
iv) þegar einvörðungu teflir um eina leið
til útvegunar sérgreinds efnis sem er
nauðsynlegt til að fullnægja þörfum
INTELSAT, eða þegar fjöldi útvegenda er svo mjög takmarkaður að
það væri hvorki gerlegt né hallkvæmt
INTELSAT að leggja í kostnað eða
eyða tíma sem fylgir opnum, alþjóðlegum útboðum, að því tilskildu
að þar, sem um ræðir fleiri en eina
leið til útvegunar, fái allar tækifæri
til tilboða á sama grundvelli.
d) Þær starfsaðferðir, reglur, skilinálar
og skilyrði sem vísað er til í málsgr. a)
í þessari grein skulu fela í sér ákvarðanir um að ráðinu berist fullnægjandi
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and the procedures, regulations, terms
and conditions established by the Board
of Governors pursuant to the provisions
of the Agreement and this Operating
Agreement. The services to which this
Article refers are those provided by
juridical persons.
b) The approval of the Board of
Governors shall bc required before:
i) the issuing of requests for proposals
or invitations to tender for contracts which are expected to exceed
500,000 U.S. dollars in value;
ii) the awarding of any contract to a
value exceeding 500,000 U.S. dollars.
c) In any of the following circumstances, the Board of Governors may
decide to procure goods and services
otherwise than on the basis of responses
to open international invitations to
tender:
i) where the estimated value of the
contract does not exceed 50,000 U.S.
dollars or any such higher amount
as the Meeting of Signatories may
decide in the light of proposals by
the Board of Governors;
ii) where procurement is required
urgently to meet an emergencv
situation involving the operational
viability of the INTELSAT space
segment;
iii) where the requirement is of a
predominantly administrative nature
best

suited to

local

procurement;

and
iv) where there is only one source of
supply to a specification which is
necessary to meet the requirements
of INTELSAT or where the sources
of supply are so severely restricted
in nurnber that it would be neither
feasible nor in the best interest of
INTELSAT to incur the expenditure
and time involved in open international tender, provided that where
there is more than one source they
will all have the opportunity to bid
on an equal basis.
d) The procedures, regulations, ternis
and conditions referred to in paragraph
a) of this Article shall provide for the
supply of full and timely information to
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upplýsingar tímanlega. Eftir beiðni sérhvers ráðsmanns getur ráðið aflað allra
upplýsinga um sérhvern samning, sem
nauðsynlegar eru til að gera þeim ráðsmanni kleift að inna af höndum skyldur
sínar sem slíkur.

the Board of Governors. IJpon request
froin any Governor, the Board of Governors shall be able to obtain, with respect
to all contracts, any information necessary to enable that Governor to discharge
his responsibilities as a Governor.

17. gr.
(Uppfinningar og tækniupplýsingar.)

Article 17
(Inventions and Technical Information)

a) INTELSAT skal, í tengslum við sérhvert verk unnið af því sjálfu eða vegna
þess, afla þeirra réttinda, en þeirra réttinda einna, til uppfinninga og tækniupplýsinga, sem nauðsynleg eru sameiginlegum hagsmunum INTELSAT og undirritunaraðilanna sem slíkra. Þegar um teflir verk unnin samkv. samningi skulu
cngin slík fengin réttindi vera á einkaréttar grundvelli.
b) Að því er varðar ákvæðin í málsgr.
a) í þessari grein skal INTELSAT, með
hliðsjón af meginreglum sínum og markmiðum, réttindum og skyldum hluthafa
og undirritunaraðila samkv. samningnum
og rekstrarsamkomulagi þessu og almennt viðurkenndum venjum í iðnaði,
trvggja sér í sambandi við hvert eitt
verk unnið af því eða vegna þess, sem
felur í sér mikilvægan þátt til náms,
rannsókna eða þróunar:
i) réttinn til þess að fá upplýstar án
greiðslu allar uppfinningar og tækniupplýsingar sein fram koma við verk
unnið af því sjálfu eða vegna þess;

a) INTELSAT, in connection with any
work performed by it or on its behalf,
shall acquire in inventions and technical
information those rights, but no more
than those rights, necessary in the common interests of INTELSAT and the
Signatories in their capacity as such. In
the case of work done under contract,
any such rights obtained shall be on a
non-exclusive basis.
b) For the purposes of paragraph a)
of this Article, INTELSAT, taking into
account its principles and objectives, the
rights and obligations of the Parties and
Signatories under the Agreement and
this Operating Agreement and generally
accepted industrial practices, shall, in
connection with any work performed bv
it or on its behalf involving a significant
element of study, research or development, ensure for itself:
i) the right without payment to have
disclosed to it all inventions and
technical information generated by
work performed by it or on its
behalf;
ii) the right to disclose and have disclosed to Signatories and other within
the jurisdiction of any Party and to
use and authorize and have authorized Signatories and such others
to use such inventions and technical
information:
A) without payment, in connection
with the INTELSAT space segment and any earth station
operating in conjunction therewith, and

ii) réttinn til þess að upplýsa og láta
upplýsa undirritunaraðila og aðra
innan lögsögu sérhvers hluthafa, svo
og að nota og heimila eða láta heimila undirritunaraðilum eða þeim öðrum að nota slíkar uppfinningar og
tækniupplýsingar:
A) án greiðslu í sambandi við INTELSAT geimskorina og sérhverja jarðstöð sem starfar í
tengslum við hana, og
B) í hverjum öðrum tilgangi, með
sanngjörnum og hæfilegum skilmálum og skilyrðum sem samið
verður um milli undirritunaraðila eða annarra innan lögsögu
hluthafa og eiganda eða upphafs-

B) for any other purpose, on fair
and reasonable terms and conditions to be settled between
Signatories or others within
the jurisdiction of any Party
and the owner or originator of

Þingskjal 109
manns slíkra uppfinninga og
tækniupplýsinga eða hverrar
annarrar bærrar stofnunar eða
persónu sem á eignarhagsmuna
að gæta i þeim.
c) Þegar um teflir verk unnið samkv.
samningi skal beiting ákvæðanna í málsgrein b) i þessari grein byggja á, að
viðsemjendurnir haldi eignarrétti að réttindum til uppfinninga og tækniupplýsinga
sem fram hafa komið hjá þeim.
d) INTELSAT skal líka tryggja sér,
með sanngjörnum og hæfilegum skilmálum og skilyrðum, réttinn til að upplýsa
og láta upplýsa gagnvart undirritunaraðilum og öðrum innan lögsögu hluthafa,
og nota og heimila og láta heimila undirritunaraðilum og þeim öðrum að nota
uppfinningar og tækniupplýsingar, sem
beinlínis eru nýttar við framkvæmd verks
sem unnið er að vegna þess, en málsgr.
b) í grein þessari tekur ekki til, að því
marki sem sá, er unnið hefur verkið,
hefur heimild til að veita slíkan rétt og
að því marki sem slík upplýsing og not
eru nauðsynleg til raunhæfrar beitingar
þeirra réttinda sem fengin eru samkv.
ákvæðum málsgr. b) í þessari grein.
e) Ráðið getur í einstökum tilvikum,
þar sem sérstakar ástæður leyfa, samþykkt frávik frá þeim stefnumiðum sem
lýst er í tölul. b) ii) og málsgr. d) í grein
þessari, þegar ráðinu er sýnt fram á við
samningaumleitanir að án fráviks væri
hagsmunum INTELSAT unnið tjón og, þá
er um ræðir ákvæði tölul. b) ii), að
fylgni við þessi stefnumið væri ósamrýinanleg fyrri samningsbundnum skuldbindingum, sem hugsanlegur viðsemjandi
hefur tekist á hendur í góðri trií gagnvart þriðja manni.
f) Ráðið getur einnig í einstökum tilvikum, þar sem sérstakar ástæður leyfa,
samþykkt frávik frá stefnumiðunum sem
lýst er í málsgr. c) í grein þessari, þegar
öllum eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
i) ráðinu er sýnt fram á að án fráviks
verði hagsmunum INTELSAT búið
tjón,
ii) ráðið ákvarðar að INTELSAT ætti
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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such inventions and technical
information or any other duly
authorized entity or person
having a property interest
therein.
c) In the case of work done under
conlract, the implementation of paragraph
h) of this Article shall be based on the
retention by contractors of ownership of
right in inventions and technical information generated by them.
d) INTELSAT shall also ensure for
itself the right, on fair and reasonable
terms and conditions, to disclose and have
disclosed to Signatories and others within
the jurisdiction of any Party, and to use
and authorize and have authorized Signatories and such others to use, inventions
and technical information directly utilized
in the execution of work performed on
its behalf but not included in paragraph
b) of this Article, to the extent that the
person who has performed such work
is entitled to grant such right and to
the extent that such disclosure and use
is necessary for the effective exercise of
rights obtained pursuant to paragraph
b) of this Article.
e) The Board of Governors may, in
individual cases, where exceptional
eircumstances warrant, approve a deviation from the policies prescribed in
subparagraph b) ii) and paragraph d)
of this Article where in the course of
negotiations it is demonstrated to the
Board of Governors that failure to deviate
would be detrimental to the interests of
INTELSAT and, in the case of subparagraph b) ii), that adherence to these
policies would be incompatible with prior
contractual obligations entered into in
good faith by a prospective contractor
wiSli a third party.
f) The Board of Governors may also,
in individual cases, where exceptional
circumstances warrant, approve a deviation from the policy prescribed in paragraph c) of this Article where all of the
following conditions are met:
i) it is demonstrated to the Board of
Governors that failure to deviate
would be detrimental to the interests
of INTELSAT,
ii) it is determined by the Board of
69
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að geta tryggt sér einkaleyfisvernd
i hvaða landi sem er, og

Governors that INTELSAT should be
able to ensure patent protection in
any country, and
iii) þegar, og að því marki sem viðsemj- iii) where, and to the extent that, the conandinn getur ekki eða vill ekki
tractor is unable or unwilling to
tryggja slíka vernd á réttum tíma.
ensure such protection on a timely
basis.
g) Þegar ákveða skal hvort og með
g) In determining whether and in what
hverjum hætti á að samþykkja frávik form to approve any deviation pursuant
samkv. ákvæðum málsgr. c) og f) í grein to paragraphs e) and f) of this Article,
þessari ber ráðinu að taka tillit til hags- the Board of Governors shall take into
muna INTELSAT og allra undirritunar- account the interests of INTELSAT and
aðila, svo og til áætlaðs fjárhagslegs all Signatories and the estimated financial
ávinnings fyrir INTELSAT af slíku frá- benefits to INTELSAT resulting from
viki.
such deviation.
h) Að því er varðar uppfinningar og
h) With respect to inventions and
lækniupplýsingar sem réttindi náðust til technical information in which rights
samkv. bráðabirgðasamkomulaginu og were acquired under the Interim Agreesérstaka samkomulaginu eða nást samkv. ment and Special Agreement, or are
samningnum og rekstrarsamkomulagi acquired under the Agreement and this
þessu, önnur en réttindi samkv. ákvæðum Operating Agreement other than pursuant
málsgr. b) í grein þessari, ber INTEL- to paragraph b) of this Article, INTELSAT eftir beiðni og í þeim mæli sem það SAT, to the extent that it has the right
hefur rétt til að:
to do so, shall upon request:
i) birta eða láta birta slikar uppfinni) disclose or have disclosed such iningar og tækniupplýsingar fyrir sérventions and technical information
hverjum undirritunaraðila gegn endto any Signatory, subject to reimbururgreiðslu hverrar greiðslu sem INsement of any payment made by or
TELSAT innir af höndum eða er
required of INTELSAT in respect of
krafið um vegna nota slíks birtingarthe exercise of such right of discloréttar;
sure;
ii) veita sérhverjum undirritunaraðila
ii) make available to any Signatory the
réttinn til að birta eða láta birta
right to disclose or have disclosed to
öðrum innan lögsögu hluthafa og
others within the jurisdiction of any
aota og heimila eða láta heimila þeim
Party and to use and authorize or
öðrum að nota slíkar uppfinningar
have authorized such others to use
:»g tækniupplýsingar:
such inventions and technical information:
A) without payment, in connection
A) án greiðslu í sambandi við INwith the INTELSAT space segTELSAT geimskorina eða sérment or any earth station opehverja jarðstöð í tengslum við
rating in conjunction therewith,
hana, og
and
B) for any other purpose, on fair
B) í hverjum öðrum tilgangi, með
and resonable terms and condisanngjörnum og hæfilegum skiltions to be settled between Signamálum og skilyrðum sem sanrið
tories or others within the jurisverður um milli undirritunaraðdiction of any Party and INTELaðila eða annarra innan lögsögu
SAT or the owner or originator
hluthafa og INTELSAT eða eigof such inventions and technical
anda eða upphafsmanns slíkra
information or any other duly
uppfinninga og tækniupplýsinga
authorized entity or person
eða hverrar annarrar bærrar
having a property interest therestofnunar eða persónu, sem á
in, and subject to reimbursement
eignarhagsmuna að gæta í þeim,
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og með fyrirvara um endurgreiðslu hverrar greiðslu sem
INTELSAT innir af hendi eða er
krafið um varðandi slík réttindanot.
i) Að því marki sem INTELSAT öðlast
rélt samkv. málsgr. b) i) í grein þessari
til að fá birtar sér uppfinningar og tækniupplýsingar ber því að upplýsa hvern
undirritunaraðila sem þess æskir um að
slíkar uppfinningar og tækniupplýsingar
séu tiltækar og um almennt eðli þeirra.
í þeim mæli sem INTELSAT öðlast réttindi samkv. áltvæðum þessarar greinar
til að gera uppfinningar og tækniupplýsingar tiltækar undirritunaraðilum og
öðrum i lögsögu hluthafa, skal það hafa
slík réttindi tiltæk eftir beiðni fyrir sérhvern undirritunaraðila eða aðila tilnefndan af honum.
j) Birting og not, og skilmálar og skilyrði birtingar og nota, allra uppfinninga
og tækniupplýsinga sem INTELSAT hefur öðlast nokkur réttindi í skal vera á
jafnræðisgrundvelli að því er varðar alla
undirritunaraðila og aðila tilnefnda af
þeim.

of any payment made by or required of INTELSAT in respect
of the exercise of such rights.
i) To the extent that INTELSAT acquires the right pursuant to subparagraph b)
i) of this Article to have inventions and
technical information disclosed to it, it
shall keep each Signatory which so requests informed of the availability and
general nature of such inventions and
technical information. To the extent that
INTELSAT acquires rights pursuant to
the provisions of this Article to inake
inventions and technical information
available to Signatories and others in the
jurisdiction of Parties, it shall make such
rights available upon request to any
Signatory or its designee.
j) The disclosure and use, and the terms
and conditions of disclosure and use, of
all inventions and technical information
in which INTELSAT has acquired any
rights shall be on a non-discriminatory
basis with respect to all Signatories and
their designees.

18. gr.
(Ábyrgð.)

Article 18
(Liability)

a) Hvorki INTELSAT né nokkur undirritunaraðili sem slíkur né nokkur framkvæmdastjóri, yfirmaður eða starfsmaður
sérhvers þeirra né nokkur fulltrúi hverrar og einnar stofnunar INTELSAT skulu,
við framkvæmd starfa sinna og innan
heimildamarka sinna, vera ábyrgir gagnvart nokkrum undirritunaraðila eða
INTELSAT, né heldur verður nokkur
krafa gerð á hendur þeim af þeim aðilum, fyrir tap eða tjón, sem hljótast kann
af því að fjarskiptaþjónusta, sem veitt
er eða veita ber samkv. samningnum eða
rekstrarsamkomulagi þessu, er ekki fyrir
hendi, tefst eða er gölluð.
b) Sé þess krafist að INTELSAT eða
sérhver undirritunaraðili sem slíkur
greiði, vegna bindandi úrskurðar bærs
dómstóls eða vegna samkomulags sem
ráðið hefur samþykkt eða gert, kröfu,
þar með talinn allur kostnaður í sambandi við það, sem rís af hvaða framkvæmdum sem er og gerðar eru eða
heimilaðar af INTELSAT samkvæmt

a) Neither INTELSAT nor any Signatory, in its capacity as such, nor any director, officer or employee of any of them
nor any representative to any organ of
INTELSAT acting in the performance of
their functions and within the scope of
their authority, shall be liable to, nor
shall any claim be made against any of
them by, any Signatory or INTELSAT for
loss or damage sustained by reason of any
unavailability, delay or faultiness of telecommunications services provided or to
be provided pursuant to the Agreement or
this Operating Agreement.
b) If INTELSAT or any Signatory, in
its capacity as such, is required, by reason
of a binding decision rendered by a competent tribunal or as a result of a settlement agreed to or concurred in by the
Board of Governors, to pay any claim,
including any costs and expenses associated therewith, which arises out of any
activity conducted or authorized by IN-
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samningnum eða rekstrarsamkomulagi
þessu, í þeim mæli að ekki fæst lúkning
kröfunnar með bótum, tryggingum eða
öðrum fjármálasamningum, skulu undirritunaraðilarnir, án tillits til nokkurs hámarks sem kynni að vera ákveðið af eða
samkvæmt 5. gr. þessa rekstrarsamkomulags, greiða INTELSAT ólokna fjárhæð
slíkrar kröfu í hlutfalli við hlutafé hvers
um sig, eins og það er á þeim degi, þegar
greiðsla INTELSAT á slíkri kröfu á að
fara fram.
c) Ef slíkri kröfu er beint gegn undirritunaraðila ber þeim undirritunaraðila,
og er það skilyrði fyrir greiðslu af hálfu
INTELSAT á kröfunni samkv. málsgr. b)
í þessari grein, að tilkynna INTELSAT
án tafar um það og veita INTELSAT tækifæri til að gefa ráð og leiðbeiningar eða
taka að sér varnir eða aðrar ráðstafanir
við kröfunni og, að því marki sem lög
leyfa á því lögsagnarsvæði sem krafan
er gerð, að ganga inn í málið, annaðhvort
með slíkum undirritunaraðila eða í stað
hans.
19. gr.
(Uppkaup.)
a) í sainræmi við ákvæðin í IX. og
XV. gr. bráðabirgðasamkomulagsins skal
ráðið svo fljótt sem unnt er og ekki síðar
en þrem mánuðum eftir gildistöku rekstrarsamkomulags þessa ákveða samkv.
málsgr. d) í þessari grein fjárhagsstöðu
sérhvers undirritunaraðila sérstaka samkomulagsins til INTELSAT sem ríkis, sé
svo, að samningurinn við gildistöku sína
hafi hvorki tekið gildi í því ríki né
honum verið beitt til bráðabirgða. Ráðinu ber að tilkynna hverjum slíkum undirritunaraðila skriflega um fjárhagsstöðu
hans og vaxtafót í sambandi við hana.
Vaxtafóturinn á að vera nálægt peningagildi á heimsmörkuðum.

b) Undirritunaraðili getur samþykkt
matið á fjárhagsstöðu sinni og vaxtafótinn, svo sem það er tilkynnt samkv. málsgr. a) í þessari grein eða eins og ella
kynni að hafa verið samið um það milli
ráðsins og undirritunaraðila þessa. INTELSAT skal greiða slíkum undirritunar-

TELSAT pursuant to the Agreement or to
this Operating Agreement, to the extent
that the claim is not satisfied through
indemnification, insurance or other financial arrangements, the Signatories shall,
notwithstanding any ceiling established
by or pursuant to Article 5 of this Operaing Agreement, pay to INTELSAT the
amount unsatisfied on such claim in proportion to their respective investment
shares as of the date the payment by
INTELSAT of such claim is due.
c) If such a claim is asserted against a
Signatory, that Signatory, as a condition
of payment by INTELSAT of the claim
pursuant to paragraph b) of this Article,
shall without delay provide INTELSAT
with notice thereof, and shall afford INTELSAT the opportunity to advise and
recommend on or to conduct the defense
or other disposition of the claim and, to
the extent permitted by the law of the
jurisdiction in which the claim is brought,
to become a party to the proceeding either
with such Signatory or in substitution for
it.
Article 19
(Buy-Out)
a) Consonant with the provisions of
Articles IX and XV of the Interim Agreement, the Board of Governors shall, as
soon as practicable and not later than
three months after entry into force of this
Operating Agreement, determine, in accordance with paragraph d) of this Article, the financial status in relation to
INTELSAT of each signatory to the Special Agreement for which, in its capacity as a State, or for whose State the
Agreement, on its entry into force, had
neither entered into force nor been applied provisionally. The Board of Governors shall notify each such signatory in
writing of its financial status and the rate
of interest thereon. This rate of interest
shall be close to tlie cost of money in
world markets.
b) A signatory may accept the assessment of its financial status and the rate
of interest as notified pursuant to paragraph a) of this Article or as may otherwise have been agreed between the Board
of Governors and this signatory. INTELSAT shall pay to such signatory, in U. S.
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aðila, í Bandaríkjadölum eða öðrum
gjaldeyri auðskiptum í Bandaríkjadali,
innan níutiu daga frá slíku samþykki,
eða innan víðari tímamarka sem kynnu
að ákvarðast með gagnkvæmu samkomulagi, fjárhæðina sem samþykkt er ásamt
vöxtum frá gildistökudegi þessa rekstrarsamkomulags til greiðsludags.
c.) Ef ágreiningur rís milli INTELSAT
og undirritunaraðila um fjárhæðina eða
vaxtafótinn og sá ágreiningur er ekki
levstur með samningaumleitunum innan
eins árs frá tilkynningu samkv. málsgr.
a) i þessari grein, skal fjárhæðin og
vaxtafóturinn sem tilkvnnt hafa verið
halda áfram að vera tilboð INTELSAT
til lausnar málinu, og fjárupphæðir þessar lagðar til hliðar til ráðstöfunar þessum
undirritunaraðila. Svo fremi að gagnkvæmt samkomulag náist um gerðardóm
skal INTELSAT vísa málinu í gerð, ef
nndirritunaraðilinn æskir þess. Eftir móttöku lirskurðar gerðardómsins skal INTELSAT greiða undirritunaraðilanum
fjárhæðina sem úrskurðuð er af gerðardóminum í Bandarikjadölum eða öðrum
gjaldeyri auðskiptum i Bandaríkjadali.
d) Að þvi er tekur til málsgr. a) í grein
be«sari skal ákvarða fjárhagsstöðuna sem
hér segir:
i) margfalda lokakvóta undirritunaraðilans samkv. sérstaka samkomulaginu
með upphæðinni sem fengin var með
matinu samkv. málsgr. b) i 7. gr.
þessa rekstrarsamkomulags með gildi
frá gildistökudegi þessa rekstrarsamkomulags; og
ii) draga frá þannig fenginni niðurstöðu
sérhverja fjárhæð sem sá undirritunaraðili skuldaði á gildistökudegi
rekstrarsamkomulags þessa.
e) Ekkert ákvæði í grein þessari skal:
i) leysa undirritunaraðila sem lýst er
í málsgr. a) í þessari grein undan
hluta sinum af hverjum þeim skuldbindingum sem stofnað hefur verið
til af eða vegna undirritunaraðila
sérstaka samkomulagsins i heild
vegna aðgerða eða aðgerðaleysis um
:tð fullnægja ákvæðum bráðabirgðasamkomulagsins og sérstaka samkomulagsins fyrir gildistökudag þessa
rekstrarsamkomulags; eða
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dollars or in another currency freelv convertible into U. S. dollars, within ninety
davs of such acceptance, or within such
greater period as may be mutually agreed,
the amount so accepted, together with
interest thereon from the date of entry
into force of this Operating Agreement to
the date of payment.
c) If there is a dispute between INTELSAT and a signatory as to the amount or
the rate of interest, which cannot be settled by negotiation within the period of
one year from the date of notification
pursuant to paragraph a) of this Article,
the amount and rate of interest notified
shall remain the standing offer by INTELSAT to settle the matter, and the corresponding funds shall be set aside at the
disposal of such signatory. Provided that
a mutually acceptable tribunal can be
found, INTELSAT shall refer the matter
to arbitration if the signatory so requests.
Upon receipt of the decision of the tribunal, INTELSAT shall pay to the signatory the amount decided by the tribunal
in U. S. dollars, or in another currency
freely convertible into U. S. dollars.
d) For the purpose of paragraph a) of
this Article, the financial status shall be
determined as follows:
i) multiply the final quota held by the
signatory pursuant to the Special
Agreement by the amount established
from the valuation effected pursuant
to paragraph b) of Article 7 of this
Operating Agreement as of the date
of entry into force of this Operating
Agreement; and
ii) from the resulting product deduct any
amounts due from that signatory as
of the date of entry into force of this
Operating Agreement.
e) No provision of this Article shall:
i) relieve a signatory described in paragraph a) of this Article of its share
of any obligations incurred by or on
behalf of the signatories to the Special
Agreement collectively as the result
of acts or omissions in the implementation of the Interim Agreement and
the Special Agreement prior to the
date of entry into force of this Opera-

ting Agreement; or
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ii) svipta
slíkan
undirritunaraðila
nokkrum réttindum sem hann hefur
öðlast sem undirritunaraðili, —
réttindum sem annars mundu halda
gildi sínu eftir endalok sérstaka samkomulagsins og undirritunaraðilinn
hefur ekki þegar hlotið bætur fyrir
samkv. ákvæðum þessarar greinar.
20. gr.
(Lausn ágreiningsmála.)
a) ÖIl lagaleg ágreiningsmál sem rísa
í sambandi við réttindi og skyldur samkv.
samningnum eða rekstrarsamkomulagi
þessu milli undirritunaraðila innbyrðis
eða milli INTELSAT og eins eða fleiri
undirritunaraðila skal, ef þau verða ekki
leyst með öðrum hætti innan hæfilegs
frests, leggja í gerð samkvæmt ákvæðunum i fylgiskjali C við samninginn.
b) Öll slík ágreiningsmál sem verða
milli undirritunaraðila og ríkis eða fjarskiptastofnunar sem ekki er lengur undirritunaraðili eða milli INTELSAT og ríkis
eða fjarskiptastofnunar sem ekki er
lengur undirritunaraðili, og koma upp
eftir að slíkt ríki eða fjarskiptastofnun
hætti að vera undirritunaraðili, skal, ef
þau verða ekki leyst með öðrum hætti
innan hæfilegs frests, leggja i gerð, og
má þá vísa þeim til gerðar í samræmi við
ákvæði fvlgiskjals C við samninginn, svo
fremi deiluaðilar samþykkja það. Ef ríki
eða fjarskiptastofnun hættir að vera
undirritunaraðili eftir að gerð, þar sem
hað er deiluaðili, er hafin, skal þeirri gerð
haldið áfram og henni lokið samkv.
ákvæðunum í fvlgiskjali C við samninginn eða, ef svo verkast vill, samkv. þeim
öðrum ákvæðmn sem gerðin fer eftir.

c) Öll lagaleg ágreiningsmál sem verða
í sambandi við samkomulag eða samninga sem INTELSAT kann að gera við
undirritunaraðila skulu háð ákvæðmn
þeim um lausn ágreiningsmála sem fólgin
eru i sliku samkomulagi eða samningum.
Nií eru slik ákvæði ekki fyrir hendi, og
skal þá vísa slikum ágreiningsmálum, ef
þau leysast ekki með öðrum hætti innan

ii) deprive such a signatory of any rights
acquired by it, in its capacity as such,
which would otherwise continue after
the termination of the Special Agreement and for which the signatory has
not already been compensated pursuant to the provisions of this Article.
Article 20
(Settlement of Disputes)
a) All legal disputes arising in connection with the rights and obligations under
the Agreement or this Operating Agreement between Signatories with respect to
each other, or between INTELSAT and a
Signatory or Signatories, if not otherwise
settled within a reasonable time, shall be
submitted to arbitration in accordance
with the provisions of Annex C to the
Agreement.
b) All such disputes arising between a
Signatory and a State or telecommunications entity which has ceased to be
a Signatory, or between INTELSAT and a
State or telecommunications entity which
has ceased to be a Signatory, and which
arise after such State or telecommunications entity ceased to be a Signatory, if
not otherwise settled within a reasonable
time, shall be submitted to arbitration,
and may be submitted to arbitration in
accordance with the provisions of Annex
C to the Agreement provided the disputants in any given dispute so agree. If
a State or telecommunications entity ceases to be a Signatory after an arbitration
in which it is a disputant has commenced,
such arbitration shall be continued and
concluded in accordance with the provisions of Annex C to the Agreement, or, as
the case may be, with the other provisions
under which the arbitration is being conducted.
c) All legal disputes arising in connection with agreements or contracts that
INTELSAT may conclude with any Signatory shall be subject to the provisions on
settlement of disputes contained in such
agreements or contracts. In the absence
of such provisions, such disputes, if not
otherwise settled within a reasonable time,
shall be submitted to arbitration in ac-
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liæfilegs frests, til gerðar samkv. ákvæðum fylgiskjals C við samninginn.
d) Nú er unnið að gerð samkv. viðbótarsamkomulaginu um gerðardóm,
dags. 4. júní 1965, þegar rekstrarsamkomulag þetta gengur í gildi, og skulu
þá ákvæði þess samkomulags halda gildi
sínu uns gerðinni er lokið. Ef bráðabirgðanefndin um gervihnattasamband er
aðili að nokkurri slikri gerð, kemur
INTELSAT í stað hennar sem aðili.

cordance with the provisions of Annex C
to the Agreement.
d) If upon entry into force of this Operating Agreement, any arbitration is in
progress pursuant to the Supplementary
Agreement on Arbitration dated June 4,
1965, the provisions of that Agreement
shall remain in force with respect to such
arbitration until its conclusion. If the
Interim Communications Satellite Committee is a party to any such arbitration,
INTELSAT shall replace it as a party.

21. gr.
(Úrsögn.)
a) Innan þriggja mánaða frá dagsetningu úrsagnar undirritunaraðila úr INTELSAT samkv. XVI. gr. samningsins
skal ráðið tilkynna undirritunaraðilanum
um mat ráðsins á fjárhagsstöðu hans við
INTELSAT miðað við úrsagnardag og
um tillögu að skilmálum um reikningsskil samkv. málsgr. c) þessarar greinar.

Article 21
(Withdrawal)

b) Tilkynningin samkv. málsgr. a) í
grein þessari skal fela i sér yfirlýsingu
um:
i) fjárhæð þá sem INTELSAT skal
greiða undirritunaraðilanum, svo
reiknaða að margfalda hlut undirritunaraðilans miðað við úrsagnardag
hans með uppbæð þeirri sem fengin
er með mati framkvæmdu skv. málsgr. b) í 7. pr. rekstrarsamkomulags
þessa miðað við þann dag;
ii) sérhverjar fjárhæðir sem undirritunaraðila bei- að greiða INTELSAT
samkv. málsgr. g), j) eða k) í XVI.
gr. samningsins og varða hlut hans
i fjárframlögum til samningsskuldbindinga sem sérstaklega eru heimilaðar áður en rétt yfirvald hefur
móttekið tilkynningu hans um úrsögn, eða, ef svo verkast vill, fyrir
réttan úrsagnardag, ásamt tillögu að
áætlun um greiðslur til að lúka beim
samningsskuldbindingum; og

a) Within three months after the effective date of withdrawal of a Signatory
from INTELSAT pursuant to Article XVI
of the Agreement, the Board of Governors shall notify the Signatory of the
evaluation by the Board of Governors of
its financial status in relation to INTELSAT as of the effective date of its withdrawal and of the proposed terms of
settlement pursuant to paragraph c) of
this Article.
b) The notification pursuant to paragraph a) of this article shall include a
statement of:
i) the amount payable by INTELSAT
to the Signatory, calculated by multiplying the investment share held by
the Signatory as of the effective date
of its withdrawal by the amount established from a valuation effected
pursuant to paragraph b) of Article
7 of this Operating Agreement as of
that date;
ii) any amounts to be paid by the Signatory to INTELSAT, pursuant to paragraph g), j) or k) of Article XVI of
the Agreement, representing its share
of capital contributions for contractual commitments specifically authorized prior to the receipt by the appropriate authority of notice of its
decision to withdraw or, as the case
may be, prior to the effective date of
its withdrawal, together with the proposed schedule for the payments to
meet the said contractual commitments; and
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iii) sérhverjar fjárhæðir sem undirritunaraðilinn kynni að vera skuldugur
INTELSAT um á úrsagnardegi.
c) Fjárhæðir þær sem vitnað er til í
málsgr. b) i) og b) ii) í grein þessari
skal INTELSAT endurgreiða undirritunaraðilanum á tímabili sem saman fellur
við það tímabil sem aðrir undirritunaraðilar fá fjárframlög sín endurgreidd á,
eða á því skemmra tímabili sem ráðið
kann að telja hæfilegt. Ráðið skal ákveða
þá vaxtahæð sem greiða ber undirritunaraðila eða honum ber að greiða á hverjar
þær fjárhæðir sem frá einum tíma til
annars kynnu að vera óloknar.
d) Við mat sitt samkv. málsgr. b) ii)
í grein þessari getur ráðið ákveðið að
leysa undirritunaraðilann að fullu eða að
hluta undan skyldu hans til að greiða
þátt sinn í þeim fjárframlögum sem nauðsynleg eru til að lúka bæði samningsskuldbindingum sérstaklega heimiluðum
og ábyrgðarskuldbindingum sem stafa af
aðgerðum eða aðgerðaleysi fyrir móttöku tilkvnningar um úrsögn eða, svo
sem verða vill, fyrir úrsagnardag undirritunaraðila samkv. XVI. gr. samningsins.
e) Að því undanskildu sem ráðið kynni
að ákveða samkv. málsgr. d) í þessari
grein skal ekkert ákvæði í grein þessari:
i) leysa undirritunaraðila sem vitnað er
til í málsgr. a) í grein þessari undan
neinni skuldbindingu INTELSAT utan samninga sem stafar af aðgerðum eða aðgerðalevsi við fullnustu
samningsins og rekstrarsamkomulagsins fyrir móttöku tilkynningar
um ákvörðun hans um úrsögn eða,
svo sem vera kann, fvrir úrsagnardag
hans; eða
ii) svipta slíkan undirritunaraðila neinum réttindum er hann hefur öðlast
sem slíkur, sem ella mundu halda
gildi sinu eftir úrsagnardag hans og
undirritunaraðilinn hefur ekki þegar
hlotið bætur fvrir samkv. ákvæðum
þessarar greinar.

iii) any amounts due from the Signatory
to INTELSAT as of the effective date
of its withdrawal.
c) The amounts referred to in subparagraphs b) i) and b) ii) of this Article
shall be repaid by INTELSAT to the Signatory over a period of time consistent
with the period over which other Signatories will be repaid their capital contributions, or over such lesser period as the
Board of Governors may consider appropriate. The Board of Governors shall determine the rate of interest to be paid to
or by the Signatory in respect of any
amounts which may, from time to time,
be outstanding for settlement.
d) In its evaluation pursuant to subparagraph b) ii) of this Article, the Board
of Governors may decide to relieve the
Signatory in whole or in part of its responsibility for contributing its share of
the capital contributions necessary to
meet both contractual commitments specifically authorized and liabilities arising
from acts or omissions prior to the receipt of notice of withdrawal or, as the
case may be, prior to the effective date
of withdrawal of the Signatory pursuant
to Article XVI of the Agreement.
e) Except as may be decided by the
Board of Governors pursuant to paragraph d) of this Article, no provision of
this Article shall:
i) relieve a Signatory referred to in
paragraph a) of this Article of its
share of any no-contractual obligations of INTELSAT arising from acts
or omissions in the implementation
of the Agreement and the Operating
Agreement prior to the receipt of
notice of its decision to withdraw or,
as the case may be, prior to the effective date of its withdrawal; or
ii) deprive such a Signatory of any rights
acquired by it, in its capacity as such,
which would otherwise continue after
the effective date of its withdrawal,
and for which the Signatory has not
already been compensated pursuant
to the provisions of this Article.
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22. gr.
(Breytingar.)

Article 22
(Amendments)
a) Any Signatory, the Assembly of Para) Hver undirritunaraðili, þing hlutliafa eða ráðið geta gert tiilögur til breyt- ties or the Board of Governors may proinga á rekstrarsamkomulagi þessu. Breyt- pose amendments to this Operating
ingatillögur skulu sendar framkvæmda- x4greement. Proposed amendments shall
stjórninni sem þegar í stað skal dreifa be submitted to the executive organ, which
þeim til allra hluthafa og undirritunar- shall distribute them promptly to all Paraðila.
ties and Signatories.
b) The Meeting of Signatories shall
b) Fundur undirritunaraðila skal fjalla
um sérhverja breytingatillögu á fyrsta consider each proposed amendment at its
reglulegum fundi sínum eftir að fram- first ordinary meeting following its diskvæmdastjórnin hefur dreift henni, eða tribution by the executive organ, or at an
á fvrri aukafundi sem kallaður er saman earlier extraordinary meeting convened in
samkv. ákvæðum VIII. gr. samningsins, accordance with the provisions of Articað þvi tilskildu að breytingatillögunni le VIII of the Agreement, provided that
hafi verið dreift af framkvæmdastjórn- the proposed amendment has been disinni a. m. k. níutiu dögum fyrir setningu tributed by the executive organ at least
fundarins. Fundur undirritunaraðila skal ninety days before the opening date of
gaumgæfa sérhver sjónarmið og ábend- the meeting. The Meeting of Signatories
ingar sem hann fær frá þingi hluthafa shall consider any views and recommendations which it receives from the
eða ráðinu varðandi breytingatiilögu.
Assembly of Parties or the Board of
Governors with respect to a proposed
amendment.
c) The Meeting of Signatories shall take
c) Fundur undirritunaraðila skal taka
ákvörðun um sérhverja breytingatillögu decisions on each proposed amendment
i samræmi við ákvæðin um ákvörðunar- in accordance with the provisions relabæran meiri hluta og atkvæðagreiðslu i ting to quorum and voting contained in
VITI. gr. samningsins. Hann getur linað Article VIII of the Agreement. It may
sérhverja breytingatillögu sem dreift er modify any proposed amendment, dissamkv. málsgr. b) í þessari grein og get- tributed in accordance with paragraph
ur Hka tekið ákvarðanir um hverja þá b) of this Article, and may also take
brevtingatiHögu sem ekki er þannig decisions on any amendment not so
dreift en er bein afleiðing af tiilögu eða distributed but directly consequential to
linaðri tiHövu til brevtinga.
a proposed or modified amendment.
d) Brevting sem fundur undirritunard) An amendment which has been apaðila hefur samþykkt tekur gildi samkv. proved by the Meeting of Signatories
málsgr. e) f grein bessari eftir að vörslu- shall enter into force in accordance with
riki hefur móttekið tilkynningu um sam- paragraph e) of this Article after the
þykki á brevtingunni annaðhvort frá:
Depositary has received notice of approval of the amendment from either:
i) two-thirds of the Signatories which
i) tveim þriðju hlutum undirritunaraðwere Signatories as of the date upon
ilanna sem voru undirritunaraðilar
which the amendment was approved
á beim degi sem fundur undirritunarby the Meeting of Signatories, proaðilanna sambvkkti brevtinguna, að
vided that such two-thirds include
því tilskildu að þeir tveir þriðju hlutSignatories which then held at least
ar ættu þá a.m. k. tvo þriðiu hluta
two-thirds of the total investment
alls hlutafjárins; eða
shares; or
ii) a number of Signatories equal to or
ii) þeim fiölda undirritunaraðila sem
exceeding eighty-five per cent of the
jafnast á við eða fram lir fer áttatiu
total number of Signatories which
og fimm hundraðshlutum af heildarAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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fjölda undirritunaraðila sera undirritunaraðilar voru á þeim degi sem
fundur undirritunaraðila samþykkti
breytinguna, án tillits til fjárhæðar
þeirra hluta sem þeir undirritunaraðilar áttu þá.
Tilkynning um samþykki undirritunaraðila á brevtingu skal send vörsluríkinu
af hluthafa þeim sem um teflir og slík
tilkynning skal tjá samþykki hluthafans
á brevtingunni.
e) Vörslurikið skal þegar tilkynna öllum undirritunaraðilum um það, er það
hefur móttekið þau samþykki á breytingu
sem nauðsynleg eru samkv. málsgr. d) í
grein þessari til að breytingin taki gildi.
Níutiu dögum eftir útgáfudag þessarar
tilkynningar skal brevtingin ganga í gildi
fvrir alla undirritunaraðila, þá einnig
sem hafa ekki enn samþykkt hana og
hafa ekki sagt sig úr INTELSAT.
f) Þrátt fvrir ákvæðin í málsgr. d) og
e) í grein þessari tekur breyting gildi
ekki siðar en átján mánuðum eftir þann
dag sem fundur undirritunaraðila hefur
samþvkkt hana.
23. gr.
(Gildistaka.)
a') Rekstrarsamkomulag þetta tekur
gildi fyrir undirritunaraðila þann dag
sem samkomulagið gengur i gildi samkv.
málsgr. a) og d) eða málsgr. b) og d)
i XX. gr. samningsins fvrir hlutaðeigandi
hluthafa.
b) Rekstrarsamkomulagi þessu skal
beitt ti, bráðabirgða fyrir undirritunaraðila frá þeim degi sem samkomulaginu
er beitt til bráðabirgða samkv. málsgr.
c) og d) i XX. gr. samningsins fyrir hlutaðeigandi hluthafa.
c) Rekstrarsamkomulag þetta skal vera
i gildi svo lengi sem samningurinn er í
gildi.
24. gr.
(Vörsluríki.)
a) Randaríkin (Ríkisstjórn Randarikjanna) skulu vera vörsluriki rekstrarsamkomulags þessa, en textar þess á ensku,
frönsku og spænsku eru jafngildir.

were Signatories as of the date upon
which the amendment was approved
by the Meeting of Signatories, regardless of the amount of investment
shares which such Signatories then
held.
Notification of the approval of an
amendment by a Signatory shall be transmitted to the Depositary by the Party
concerned, and such a notification shall
signify the acceptance by the Party of
such amendment.
e) The Depositary shall notify all the
Signatories as soon as it has received the
approvals of the amendment required by
paragraph d) of this Article for the entrjr
into force of an amendment. Ninety days
after the date of issue of this notification,
the amendment shall enter into force for
all Signatories, including those that have
not yet approved it and have not withdrawn from INTELSAT.
f) Notwithstanding the provisions of
paragraphs d) and e) of this Article, an
amendment shall not enter into force later
than eighteen months after the date it has
been approved by the Meeting of Signatories.
Article 23
(Entry into Force)
a) This Operating Agreement shall enter into force for a Signatory on the date
on which the Agreement enters into force,
in accordance with paragraphs a) and
d) or paragraphs b) and d) of Article
XX of the Agreement, for the Party
concerned.
b) This Operating Agreement shall be
applied provisionally for a Signatory on
the date on which the Agreement is
applied provisionally, in accordance with
paragraphs (c) and (d) of Article XX of
the Agreement, for the Party concerned.
c) This Operating Agreement shall continue in force for as long as the Agreement is in force.
Article 24
(Depositary)
a) The Government of the United
States of America shall be the Depositary
for this Operating Agreement, the texts
of which in English, French and Spanish
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Rekstrarsamkomulag þetta skal sett í
skjalasafn vðrsluríkisins, og þar skal og
varðveita tilkynningar um samþvkki á
brevtingum, um breytingu á aðilum samkv. málsgr. f) i XVI. gr. samningsins og
i:m úrsagnir úr INTELSAT.
b) Vörsluríkið skal senda staðfest eftirrit af textum þessa rekstrarsamkomulags til allra ríkisstjórna og allra tilnefndra fjarskiptastofnana sem hafa
undirritað það og til alþjóðafjarskiptasambandsins og skal tilkvnna þessum
ríkisstjórnum, tilnefndum fjarskiptastofnunum og alþjóðafjarskiptastofnuninni um undirritanir á þessu rekstrarsamkomulagi, um upphaf sextíu daga
frestsins sem vitnað er til í málsgr. a)
í XX. gr. samningsins, um gildistöku
þessa rekstrarsamkomulags, um tilkynninaar um samþykki á breytingum og um
ííildistöku breytinga við rekstrarsamkomulag þetta. Tilkynning um upphaf
sextiu daga frestsins skal út gefin á fvrsta
degi þess frests.
c) Við gildistöku þessa rekstrarsamkomulags skal vörsluríkið láta skrá það
hjá skrifstofu Sameinuðu þjóðanna samkv. 102. gr. stofnskrár Sameinuðu þjóðanna.
ÞESSU TTL STAÐFESTU hafa undirritaðir sem til þess hafa gild umboð
undirritað rekstrarsamkomulag þetta.
GERT f WASHINGTON 20. dag ágústmánaðar nítján hundruð sjötíu og eitt.
VIDAUKI
ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA
1) Skuldbindingar undirritunaraðila.
Sérhver undirritunaraðili að rekstrarsamkomulagi þessu, eða tilnefningarhluthafi þess, sem var aðili að bráðabirgðasamkomulaginu, skal greiða, eða á rétt
á að taka við, nettófjárhæð hverra þeirra
upphæða sem gjaldbærar eru samkv. sérstaka samkomulaginu á gildistökudegi
samningsins, frá eða til slíks aðila sem
undirritunaraðila sérstaka samkomulagsins, '*ða frá eða til tilnefnds undirritunaraðila hans að sérstaka samkomulaginu.
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are equally authentic. This Operating
Agreement shall be deposited in the archives of the Depositary, with which shall
also be deposited notifications of approval of amendments, of substitution of a
Signatory pursuant to paragraph f) of
Article XVI of the Agreement, and of
withdrawals from INTELSAT.
b) The Depositary shall transmit certified copies of the texts of this Operating
Agreement to all Governments and all
designated telecommunications entities
which have signed it, and to the International Telecommunication Union, and
shall notify those Governments, designated telecommunications entities, and the
International Telecommunication Union,
of signatures to this Operating Agreement, of commencement of the sixty-day
period referred to in paragraph (a) of
Article XX of the Agreement, of the entry
into force of this Operating Agreement,
of notifications of approval of amendments and of the entry into force of
amendments to this Operating Agreement.
Notice of the commencement of the sixtyday period shall be issued on the first day
of that period.
c) Upon entry into force of this Operating Agreement, the Depositary shall
register it with the Secretariat of the
United Nations in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized have signed this
Operating Agreement.
DONE at Washington, on the 20th day
of August, one thousand nine hundred
and seventy-one.
ANNEX
TRANSITION PROVISIONS
1) Obligations of Signatories
Each Signatory of this Operating
Agreement which was, or whose designating Party was, a party to the Interim
Agreement shall pay, or shall be entitled
to receive, the net amount of any sums
due pursuant to the Special Agreement as
of the date of entry into force of the
Agreement, from or to such party, in its
capacity as a signatory to the Special
Agreement, or from or to its designated
signatory to the Special Agreement.
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2) Stofnun ráðsins.
a) Á upphafsdegi sextíu daga frestsins
sem vitnað er til í málsgr. a) í XX. gr.
samningsins og síSan vikulega skal The
Communications Satellite Corporation tilkvnna öllum undirritunaraðilum sérstaka
samkomulagsins og ríkjum eða fjarskiptastofnunum tilnefndum af ríkjum
sem rekstrarsamkomulag þetta tekur gildi
fyrir, eða mun beitt til bráðabirgða á
gildistökudegi samningsins um áætluð
frumfjárframlög hvers slíks ríkis eða
fjarskiptastofnunar samkvæmt ákvæðum
rekstrarsamkomulags þessa.

b) Á sextíu daga frestinum skal The
Communications Satellite Corporation
gera nauðsvnlegar stjórnunarráðstafanir
til að kalla saman fyrsta fund ráðsins.
c) Innan þriggja daga frá gildistökudegi samningsins skal The Communications Satellite Corporation samkv. málsgr. 2 í fylgiskjali D við samninginn:
i) tilkynna öllum undirritunaraðilum
sem rekstrarsamkomulagið hefur
gengið i gildi fyrir eða hefur verið
beitt fyrir til bráðabirgða um frumfjárframlög sem ákveðin eru samkv.
6. gr. þessa rekstrarsamkomulags; og
ii) tilkynna öllum slfkum undirritnnaraðilum um þær ráðstafanir sem
gerðar hafa verið fyrir fyrsta fund
ráðsins sem kveðja skal saman ekki
siðar en þrjátíu dögum eftir gildistökudag samningsins.
3) Lausn ágreiningsmála.
Sérhver lagaleg ágreiningsmál sem
verða kunna milli INTELSAT og The
Communications Satellite Corporation í
sambandi við þjónustu veitta INTELSAT
af stofnuninni frá gildistökudegi rekstrarsamkomulags þessa til dagsetningar
samnings þess, sem gerður er samkv.
málsgr. a) ii) í XII. gr. samningsins,
skulu, svo fremi þau verða ekki leyst
með öðrum hætti innan hæfilegs frests,
lögð í gerð i samræmi við fvlgiskjal C
við samninginn.

2) Establishment of the Board of Governors
a) On the date of commencement of the
sixty-day period referred to in paragraph
(a) of Article XX of the Agreement, and
thereafter at weekly intervals, the
Communications Satellite Corporation
shall notify all signatories to the Special
Agreement and States or telecommunications entities designated by States for
whom this Operating Agreement will
come into force, or will be applied
provisionally, on the date of entry into
force of the Agreement, of the estimated
initial investment share of each such
State or telecommunications entity pursuant to the provisions of this Operating
Agreement.
b) During the said sixty-day period, the
Communications Satellite Corporation
shall make the necessary administrative
preparations for the convening of the
first meeting of the Board of Governors.
c) Within three days after the date of
entry into force of the Agreement, the
Communications Satellite Corporation,
acting pursuant to paragraph 2 of Annex
D to the Agreement, shall:
i) inform all Signatories for whom this
Operating Agreement has come into
force or has been applied provisionally of their initial investment
shares determined pursuant to Article
6 of this Operating Agreement; and
ii) inform all such Signatories of the
arrangements made for the first
meeting of the Board of Governors,
which shall be convened not more
than thirty days after the date of
entry into force of the Agreement.
3) Settlement of Disputes
Any legal dispute which may arise between INTELSAT and the Communications Satellite Corporation in connection
with the rendering of services by the Corporation to INTELSAT, between the date
of entry into force of this Operating
Agreement and the effective date of the
contract arranged pursuant to subparagraph a) ii) of Article XII of the Agreement, if not otherwise settled within a
reasonable time, shall be submitted to
arbitration in accordance with the provisions of Annex C to the Agreement,
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110. Lög
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[24. raál]

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka.
(Afgreidd frá Nd. 9. des.)
Samhljóða þskj. 27.

Sþ.

111. Fyrirspurnir.

[98. mál]

I. Til menntamálaráðherra um kostnaðarhlut sveitarfélaga varðandi stofnun og
starfrækslu fræðsluskrifstofa og aðstöðu sveitarfélaganna til þess að mæta þeim
nýju útgjöldum.
Frá Sighvati Björgvinssyni.
1. Hverjar eru áætlanir menntamálaráðuneytisins um stofnkostnað og rekstrarkostnað þeirra fræðsluskrifstofa, hverrar fyrir sig, sem stofna á í hinum einstöku fræðsluumdæmum skv. ákvæðum grunnskólalaganna, og hversu mikið
fé er sveitarfélögum hvers umdæmis ætlað að leggja fram í því skyni?
2. Er fyrirhugað að tryggja sveitarfélögunum nýja eða aukna tekjustofna eða
aðrar sérstakar viðbótartekjur til þess að standa undif kostnaðarhluta
sveitarfélaganna við þessa framkvæmd grunnskólalaganna?
II. Til iðnaðarráðherra um orkumál á Austurlandi.
Frá Halldóri Ásgrímssyni.
Hvaða ráðstafanir eru fyrirhugaðar til að koma í veg fyrir orkuskort á
Austurlandi í vetur?

Sþ.

112. Tillaga til þingsályktunar

[99. mál]

iun jafnrétti sveitarfélaga í dreifbýli og Reykjavíkur í húsnæðismálum og um fjárhagslega fyrirgreiðslu vegna byggingu einingarhúsa.

Flm.: Páll Pétursson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til þess að endurskoða
lög um Húsnæðismálastofnun ríkisins, nr. 58 frá 30. apríl 1973. Endurskoðun þessari skal þannig háttað að fjármögnun og fyrirgreiðsla ríkisins við byggingu 1000
leiguíbúða sveitarfélaga, þar sein ekki liafa verið byggðar íbúðir samkv. 1. gr. laga
nr. 97 22. des. 1965, verði sveitarfélögunum jafnhagkvæm og sú fyrirgreiðsla, sem
veitt er við þær íbúðir sem byggðar hafa verið af Framkvæmdanefnd byggingaráætlunar ríkisins og Reykjavíkurborg.
Enn fremur skal þess gætt að veilt verði nægileg fyrirgreiðsla við fjármögnun
til byggingar einingarhúsa, enda reynist þau samkeppnisfær um verð og gæði.
Greinargerð.
Nokkur undanfarin ár liafa stjórnvöldin stuðlað að framkvæmd þróttinikillar
byggðastefnu. Stórfelld atvinnuuppbygging hefur átt sér stað um land allt. Jafnvel
i þeim byggðarlögum, þar sem árstíðabundið atvinnuleysi rikti og kyrrstaða var
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í öllum framkvæmdum, hefur nú skipt um til hins betra, stórvirk framleiðslutæki
hafa verið keypt og atvinnulíf stendur í blóma.
Fólki fjölgar i dreifbvlinu og það hefur öðlast nýja trú á lífsbjargarmöguleika
þar. Þessi þróun má ekki stöðvast. Byggðarlögum er ekki einhlítt að eignast hagkvæin framleiðslutæki. Nauðsynlegt er að sjá einnig fyrir húsnæðisþörf sveitarfélaganna í dreifbýlinu.
Vorið 1973 voru samþykkt á Alþingi lög um byggingu 1000 leiguíbúða sveilaríelaga. Þessi lagasetning var þörf og tímabær, svo sem umsóknir hinna ýmsu
sveitarfélaga um íbúðalán bera gleggst vitni um.
Þó kemur i ljós við framkvæmd laganna, að þar njóta sveitarfélögin í dreiíbýlinu hvergi nærri jafnhagstæðra kjara og Reykjavík og nágrannasveitarfélög hafa
notið, hvað varðar byggingar samkvæmt lögum nr. 97 frá 22. des. 1965, um breyting á löguin nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins, samkvæmt
reglugerð um íbúðabyggingar ríkisins og Reykjavíkurborgar frá 28. apríl 1967.
Það er skoðun flutningsmanns, að sveitarfélög í dreifbýli eigi skilyrðislaust
að njóta sama réttar, sömu fyrirgreiðslu og ríkisvaldið hefur veitt Reykjavíkurborg
við íbúðabyggingar.
Þar sem nú eru að rísa á legg fyrirtæki sem byggja einingarhús í fjöldaframleiðslu og líklegt er, að þeir byggingarhættir geti orðið til þess að lækka verulega
byggingarkostnað og stytta byggingartíma mjög mikið í framtíðinni, er eðlilegt, að
sérstök áhersla sé lögð á það, að þeir þætlir byggingariðnaðar nái að þróast.
Núgildandi tánareglur Húsnæðismálastofnunar eru þessuni byggingarháttum
ckki fullnægjandi, þar sem fyrirtæki sem skila næstum fullbúnum verksmiðjuframleiddum einingahúsum, svo sem Húseiningar hf. á Siglufirði, verða að festa geysimikið fé í byggingarefni og geta ekki veitt kaupendum langan greiðslufrest þar til
lán Húsnæðismálastofnunar greiðast.
Flm. telur réttmætt og mjög nauðsynlegt að bundið verði í löggjöf um Húsnæðismálastofnun, hvernig þessi vandi skuli leystur á hagfelldan hátt.

Ed.

113. Nefndarálit

[83. mál]

um frv. til 1. um lántökuheimildir erlendis.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með því, að það verði samþykkt
óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Ragnar Arnalds.
Alþingi, 10. des. 1974.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Jón Árm. Héðinsson.

Nd.

Jón Helgason,
Jón G. Sólnes.
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Axel Jónsson.

114. Nefndarálit

[52. mál]

um frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 13 13. apríl 1973, um Happdrætti Háskóla íslands.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með því, að það verði samþykkt
óbreytt.
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Fjarverandi afgreiðslu málsins var Eyjólfur K. Jónsson.
Alþingi, 10. des. 1974.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsin.
Eyjólfur Sigurðsson.

Nd.

Lárus Jónsson,
Þórarinn Þórarinsson.
fundaskr.
Lúðvík Jósepsson.
Tómas Árnason.

115. Tillaga til þingsályktunar

[100. mál]

mn scrkennslumál.
Flm.: Sigurlaug Bjarnadóttir, Friðjón Þórðarson, Pálmi Jónsson,
Sverrir Hermannsson, Steinþór Gestsson.
Alþingi ályktar, að brýna nauðsyn beri til að gera án tafar ráðstafanir til að
bæla úr vöntun á sérkennslu afbrigðilegra barna í grunnskólum úti á landsbyggðinni.
í þvi skyni skal sérstökum starfsmanni innan menntamálaráðuneytisins falið
könnunar- og skipulagsstarf á þessu sviði. Sé hann um leið skólastjórum og fræðsluráðum til ráðuneytis og aðstoðar í þessum málum.
Jafnframt skal áhersla lögð á menntun sérkennara við Kennaraháskóla íslands
og námskeið fyrir almenna kennara í kennslu og handleiðslu afbrigðilegra barna.
Greinargerð.
Hin nýju grunnskólalög, sem gert er ráð fyrir að komi til framkvæmda á
næstu 10 árum, bera það á ýmsan hátt með sér, að vilji er fyrir hendi til að koma
lil móts við breytta þjóðfélagsháttu og nýjar þarfir skólakerfisins. Óneitanlega
hefðu þau þó mátt gera fyllri skil vanda þeirra nemenda, sem haldnir eru einhverri vöntun, andlegri eða líkamlegri. Væntanlega mun reglugerð með lögunum
geta bætt það upp. En einmitt með lilliti til hins óvenjulega langa gildistökutíma
laganna þykir flutningsmönnum þessarar tillögu ástæða til að vekja sérstaka athygli á þessum þætti skólafræðslunnar, til þess að ekki verði lengur gengið fram
hjá honum við framkvæmd fræðslulaga, — og þá sérstaklega með grunnskóla landsbyggðarinnar í huga.
Fræðsluyfirvöld Revkjavikurborgar hafa á undanförnum árum haft frumkvæði
um ýmsar nýjungar, sem lúta að auknum stuðningi og aðhlynningu þeirra nemenda, sem einhverra orsaka vegna eru hjálparþurfi. Á fræðsluskrifstofu borgarinnar starfar sérstakur sérkennshifulllrúi, sem í samráði og samvinnu við fræðsluráð og skólastjóra borgarinnar skipuleggur og leiðbeinir um hinar ýmsu greinar
sérkennslu og aðrar ráðstafanir vegna bágstaddra barna.
Úti á landsbyggðinni verður annað uppi á teningnum. Má óhikað segja, að
utan Stór-Reykjavíkursvæðisins riki ófremdarástand á þessu sviði skólamála. Munu
þess mörg dæmi, að fólk, búsett úti á landi, hefur neyðst til að flytjast búferlum
liingað suður til að sjá börnuin sinuni fyrir fræðslu og meðferð við þeirra hæfi.
Skylt er að geta þess, að þessi mál hafa verið og eru í athugun innan menntamálaráðuneytisins, en þær athuganir og aðgerðir, ef hægt er að nota það orð, hafa
því miður hingað til verið allt of handahófskenndar og í lausu lofti, þrátt fyrir
góðan vilja starfsmanna ráðuneytisins. Þessi mál þarf að taka föstum tökum og
til þess þarf ákveðinn aðila innan ráðuneytisins, eða í nánu sambandi við það,
hæt'an sérmenntaðan mann, sem geti beitt sér að því að skipuleggja og samræma
aðgerðir á þessu sviði og um leið verið til aðstoðar og ráðuneytis skólastjórum og
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fræðsluráðum úti á landsbyggðinni, sem í dag eiga í ekkert ákveðið hús að venda
í þessum málum.
Fyrr á þessu ári fór fram á vegum ráðuneytisins athugun á sérkennsluþörfinni utan Stór-Reykjavíkursvæðisins. Heimsóttir voru 60 skólar vestan-, austan- og
norðanlands, upplýsinga aflað uni hjálparkennslu og nemendur athugaðir eftir því
sem tími og aðstæður leyfðu, jafnframt gefnar ráðleggingar um meðferð þeirra og
kennslu.
Sérfræðingur sá, dr. Arnór Hannibalsson sálfræðingur, sem athugun þessa
gerði, lætur þess getið í upphafi skýrslu sinnar til ráðuneytisins, að hann geri ekki
verkefninu nein skil, sem gagn sé í, svo naumur tími sem honum var til þess
ætlaður, og ekki telur hann horfur á, að áframhald verði á störfum hans fyrir
ráðuneytið.
AUt um það verður þó að telja skýrslu Arnórs, svo langt sem hún nær, gagnlega sem byrjunarskref í rétta átt. Hún gefur vísbendingu um það, sem raunar
var vitað áður, að hér er um umfangsmikið vandamál að ræða, sem yfirstjórn
fræðslumála ber skylda til að beita sér að af alvöru með öllum tiltækum ráðum.
Skýrsla þessi leiðir í ljós, að af þeim 60 skólum, sem heimsóttir voru, höfðu
18 einhverja — meiri eða minni — hjálparkennslu með höndum. Náði hún til 313
nemenda, en heildarnemendafjöldi þessara 18 skóla var 4468. Hjálparkennslunemendur voru þannig, miðað við þessar tölur, um 7%.
I sjávarplássi einu er skóli með 44 nemendur. Af þeim þyrftu 8 nemendur aukatilsögn eða sérmeðferð, en engin tök eru þarna á að veita neitt slíkt. Til þess vantar
kennara. 1 öðru sjávarplássi með 151 nemanda í skóla þyrftu 21—24 hjálparkennslu
við, en engu slíku er þarna til að dreifa — og þannig mætti lengi telja.
Af tilgreindum orsökum námserfiðleika er lestregða hvað algengust, en margar
aðrar koma til, svo sem sjóngallar, heyrnarskerðing, málgallar, skriftarörðugleikar,
stafablinda, seinþroski, taugaveiklun, erfiðar heimilisástæður og vanræksla í uppeldi.
Hér er við margvíslegan vanda að fást, — vanda, sem verður því erfiðari úrlausnar, því seinna sem hann er uppgötvaður á skólaferlinum. Áhugi og góður vilji
almennra kennara og skólastjóra hrekkur hér hvergi nærri til að ná viðunandi
árangri í því björgunar- og hjálparstarfi, sem hér þarf að koma til.
Sérstofnanir hér í Reykjavík eða úti á landi eru ekki lausnarorðið í þessu
ináli, þótt nauðsynlegar séu fyrir þann hóp barna, sem eru það mikið afbrigðileg
likamlega og/eða andlega, að þeim verður ekki sinnt að gagni með stuðningi eða
sérmeðferð í hinum almenna skóla. Innilokun barns, sem haldið er einhverjum
annmarka eða vöntun, á sérstofnun og aðskilnaður þess frá fjölskyldu og heimili,
eðlilegu umhverfi og heilbrigðum félögum er neyðarúrræði, sem nú er almennt
hafnað, ef annar kostur er fyrir hendi. Stefnan hlýtur að vera -— og er sú, að sérkennsliiþjónustan flytjist út í almenna skólakerfið og út um landið allt að svo
miklu levti sem mögulegt er.
í ýmsum skólahéruðum úti um sveitir landsins hafa verið reyndar nýjar leiðir
í þessum málum með athyglisverðum árangri í formi farkennslu, skiptikennslu og
náinskeiðahalds. En það er fremur undantekning en regla og án þess að nokkrar
samræmdar aðgerðir stjórnvalda hafi komið til.
Siðasta málsgrein tillögunnar beinist að menntun sérkennara við Kennaraháskóla íslands.
Hiklaust má telja, að skortur á menntuðum sérkennurum sé hvað stærsti þröskuldurinn í vegi fyrir því, að okkar sérkennslumál komist í viðunandi horf. Kennaraháskóli Islands hefur því miklar skyldur að rækja í þessu sambandi og er þess
að vænta, að endurskoðun sú, sem nú stendur yfir á kennsluháttum hans og námsfyrirkomulagi, leiði til réttrar þróunar og úrbóta í þessum málum.
Það er skoðun okkar, flutningsmanna þessarar tillögu, að lagfæring á sérkennslumálum landsbyggðarinnar sé mikilvægur þáttur í aðgerðum sem miða að
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byggðajafnvægi. Það er fleira en skuttogarar og hraðfrystihús, sem skiptir máli
fyrir fólk dreifbýlisins. Því er áríðandi, að yfirstjórn menntamála geri hér samstillt átak til úrbóta án tafar.
Markmið skólans er að koma hverjum nemanda til manndóms og þroska,
gera hann að sjálfbjarga einstaklingi í lífsbaráttunni. í ósk okkar og viðleitni til
að ná því inarkmiði megum við síst gleyma þeim, sein helst eru hjálparþurfi.

Sþ.

116. Tillaga til þingsályktunar

[101. mál]

um dýpkunarskip.
Flm.: Sigurlaug Bjarnadótir, Þorv. Garðar Kristjánsson, Gunnlaugur Finnsson,
Karvel Pálmason, Kjartan Ólafsson, Sighvatur Björgvinsson,
Steingrímur Hermannsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að athuga nú þegar, hvort ekki sé tímabært að efna til kaupa á nýju dýpkunarskipi eða að öðrum kosti leita fyrir sér
um leigu á slíku skipi erlendis frá til að leysa úr aðkallandi þörf margra hafna
á landinu.
Greinargerð.
Það er alkunna, að íslendingar hafa stóraukið skipastól sinn á undanförnum
árum. Stærri og fullkomnari skip kalla á bætt hafnarskilyrði, ella geta þau engan
veginn gengt því hlutverki sínu til uppbyggingar í atvinnulífi þjóðarinnar, sem til
er ætlast.
Dýpkunarskipið Grettir hefur nú um hartnær 30 ára skeið þjónað höfnum
fyrir allt landið. Það er orðið gamalt og úr sér gengið og þarfnast nú gagngerðra
endurbóta og viðgerðar, sem tvísýnt þykir að svari kostnaði. Nú hefur skipið á
annað ár verið bundið við dýpkunarframkvæmdir í Grindavíkurhöfn, á meðan aðrar
hafnir biða eftir nauðsynlegri dýpkun. Þannig bíða nú hafnirnar í Sandgerði, Bolungarvík og Dalvík allar eftir dýpkun, eftir að framkvæmdum lýkur í Grindavík,
og er í dag ósýnt, hvenær Grettir geti sinnt þörfum þeirra.
Það er því ljóst, að næg verkefni eru fyrir nýtt dýpkunarskip, og víst er, að
fleiri hafnir muni koma á eftir á næstu árum. Hér er því skjótra aðgerða þörf og
nauðsynlegt, að hafist sé handa strax um athugun á, hvernig leyst verði á sem
hagkvæmastan hátt til að firra hlutaðeigandi byggðarlög atvinnulegu tjóni.
Það er álit flutningsmanna þessarar þingsályktunartiilögu, að leiga á erlendu
dýpkunarskipi komi hér sterklega til greina og nauðsynlegt, að könnun á þeim
möguleika fari fram hið allra fyrsta.

Nd.

117. Frumvarp til laga

[102. mál]

um breyting á lögum nr. 67 frá 20. apríl 1971, um almannatryggingar.
Flm.: Karvel Pálmason.
1. gr.
Upphaf 11. gr. laganna orðist svo:
Rétt til ellilífeyris eiga þeir, sem eru 67 ára eða eldri og hafa átt lögheimili
hér á landi a. m. k. 3 almanaksár frá 16 til 67 ára aldurs. Þó skulu þeir, sem gert
hafa sjómennsku að ævistarfi og stundað sjómennsku í 35 ár eða lengur, öðlast
fullan rétt til ellilífeyris, er þeir hafa náð sextugsaldri, og hafi maður stundað
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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sjómennsku sem aðalstarf í 40 ár, á hann rétt á tvöföldum ellilífeyri, er hann hefur
náð sextugu. Fullan ellilífeyri ber einnig að greiða ekkjum, er þær verða 60 ára.
2. gr.
Lög þessí öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Allt frá þeini thna, að almannatryggingar hófu starfsemi sína liér á landi,
hefur réttur til ellilífeyris verið bundinn við 67 ára aldur.
Þetta er þó engan veginn hið eina sjálfsagða aldursmark, sem niiða beri við
réttinn til ellilífeyris. Allt eins gæti komið til greina að hafa 65 ára aldursmark
scm almenna reglu, ef það væri talið fjárhagslega mögulegt fyrir þjóðfélagið.
Það er heldur engan veginn sjálfgefið, að sama aldursmark eigi að gilda fyrir
allar starfsstéttir, og má í því sambandi benda á, að víða erlendis hljóta t. d. námumenn ellilífeyri mun fyrr en aðrar starfsstéttir.
Frumvarp sama efnis og hér er nú flutt var lagt fram á Alþingi árið 1970 og
hlaut þá ekki afgreiðslu. í frumvarpinu er Jagt til að hin almenna regla um 67 ára
aldursmark haldist óbreytt enn um sinn, en jafnframt gert ráð fyrir tveimur undantekningum frá þeirri almennu reglu.
Fyrri undantekningin felur í sér, að menn, sem gert hafa sjómennsku að ævistarfi og verið hafa 35 ái’ eða lengur á sjó, öðlist fullan rétt til ellilífeyris er þeir
verða 60 ára. Þetta er hugsað sem sérstök viðurkenning af þjóðfélagsins hálfu til
þeirra manna, sem allt frá æskuárum liafa stundað erfið og áhættusöm störf fjarri
heimilum sínum við undirstöðuatvinnuveg þjóðarinnar, en þessir menn eru oftast
orðnir slitnir menn þegar 50—55 ára aldrinum er náð. Um þá menn, sem starfað
hafa 40 ár eða lengur á sjónum og frumvarpið gerir ráð fyrir að hljóti tvöfaldan
ellilífeyri við 60 ára aldur, þarf vart að fara mörgum orðum, því að alkunna er
að þeir eiga vissuiega fárra kosta völ þegar á land er komið. Það er því einungis
réttlát viðurkenning að þeir hljóti tvöfaldan eliilífeyri eftir slíkt ævistarf.
Síðari undantekningin frá almennu reglunni um 67 ára aldursmark varðar
ekkjurnar. Þjóðfélagsstaða þeirra er þannig, að það er bæði réttmætt og nauðsynlegt að þjóðfélagið létti undir með þeim á einhvern hátt, þegar aldur færist yfir
þær. Þær hafa hvorki mikia né margbreytilega möguleika á atvinnusviðinu þegar
scxtugsaldrinuni er náð. Þess vegna þykir rétt að þær hljóti fullan ellilífeyri er
þær hafa náð sextugsaldri.

Nd.

118. Frumvarp til laga

[103. mál]

um breyting á lögum nr. 108 frá 31. des. 1972, um breyting á siglingalögum, nr. 66
1963.
Flm.: Eyjólfur Sigurðsson.
1. gr.

Bráðabirgðaákvæði laganna orðist þannig:
Nú hefur útgerðarmaður keypt sér tryggingu, sem miðast við eftirfarandi bætur,
og ber hann þá ekki frekari ábyrgð samkvæmt 1. gr. laga þessara:
1. Dánarbætur:
a) 2 milljón króna við dauða, er greiðist nánustu vandamönnum (erfingjum)
hins látna.
b) Mánaðarlegar bætur til ekkju eða ekkils í 8 ár ber að greiða á hverjum tínia
samkvæmt a-lið 1. málsgr. 35. gr. almannatryggingalaga.
c) Mánaðarlegar bætur til barna að 17 ára aldri, þó aldrei lengur en í 8 ár, ber
að greiða á hverjum tíma samkvæmt c-lið 1. málsgr. sömu gr.
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2. Slysadagpeningar og örorkubætur:
a) Dagpeningar, sem greiðast eftir sömu regluin og dagpeningar samkv. 33. gr.
og nema % þeirrar fjárhæðar. Heildarupphæð dagpeninga skal þó aldrei nerna
meiru en þeim Iaunum, er hinn slasaði hafði fyrir slysið.
b) Ef slys veldur varanlegri örorku, skal greiða örorkubætur, 6 millj. kr. við
algera varanlega örorku, en hlutfallslega við minni örorku.
Framangreindar upphæðir vegna dauðsfalls og örorku skulu umreiknaðar samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, einu sinni á ári, eins og Hagstofa Islands gefur
hana út, fyrst 1. desember 1975.
Frá örorkubótum skal draga upphæð slysadagpeninga, sem greiddir hafa verið,
og frá inngreiðslu dánarbóta skal draga örorkubætur, ef greiddar hafa verið.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Öllum er ljóst hið mikilsverða starf er íslenskir sjómenn leggja á sig fyrir
þjóðina. Sjómannsstarfið er eitt hið allra hættulegasta sem stundað er, og á hverju
ári farast því miður fleiri og færri íslenskir sjómenn við störf sín á hafinu.
Margir íslenskir sjómenn stunda störf allfjarri heimilum sinum og fara því þeir
og fjölskyldur þeirra oft langtímum saman á mis við hið eiginlega fjölskyldulíf.
Það er því lágmarkskrafa þessara manna og fjölskyldna þeirra, að íslenskir sjómenn séu vel tryggðir gagnvart þeim slysurn sem þeir geta orðið fyrir við sín
hættulegu störf á hafinu.
Á verðbólgutímum er nauðsynlegt að upphæðir tryggingabóta séu endurskoðaðar
minnst árlega, þannig að eigi sé hætta á, að verðbólgan rýri þær bætur sem greiddar
eru hverju sinni.
Flutningsmaður mun gera nánari grein fyrir breytingunum í framsögu.

Nd.

119. Frumvarp til laga

[104. niál]

Hni breyting á lögum nr. 67 frá 20. apríl 1971, uin almannatryggingar.
Flm.: Ellert B. Schram, Skúli Alexandersson, Karvel Pálmason,
Eyjólfur Sigurðsson, Þórarinn Þórarinsson.
1. gr.
Á eftir orðunum „aflvéla og ökutækja“ í 1. málsgr. 27. gr. laganna komi: hvers
konar íþróttaæfinga, íþróttasýninga og íþróttakeppni.
2. gr.
Nýr stafliður (f) bætist aftan við 1. málsgr. 29. gr. laganna, svo hljóðandi:
f. íþróttafólk, sem tekur þátt í íþróttaiðkunum, hvort heldur er æfingum, sýningum eða keppni og orðið er 16 ára.
3. gr.
Á eftir 4. málsgr. 36. gr. laganna koini ný málsgrein, svo hljóðandi:
Iðgjöld vegna iþróttafólks greiðast sameiginlega af ríkissjóði og Iþróttasambandi
íslands, og skulu nánari ákvæði um skiptingu iðgjaldsgreiðslna, svo og um slysatryggingar iþróttafólks, sett í reglugerð í samráði við Iþróttasamband Islands.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Frumvörp um þetta sama efni hafa oft áður verið flutt á Alþingi, m. a. á síðasta
þingi, en þrátt fyrir góðar undirtektir þingnefnda og áskoranir íþróttasamtakanna
eigi náð frani að ganga, og hefur því barátta fyrir þessum sjálfsögðu réttindum
íþróttafólks staðið í marga áratugi.
Þau rök, sem mæla með samþykkt frumvarpsins, eru þessi:
Eins og flestum, er til þekkja, ei’ kunnugt, koma oft fyrir slys við íþróttaæfingar
og íþróttakeppni, án þess að uin verði kennt óaðgætni eða slæmum útbúnaði íþróttatækja. Þeir, sem íþróttir stunda, eru oftast ungt fólk og í flestum tilfellum félítið.
Augljóst er, að erfitt er fyrir þetta í'ólk að mæta skakkaföllum, sem það verður
fyrir, þegar það verður lengri eða skenunri tíma frá verki vegna slysa við íþróttaiðkanir.
Þennan vanda hefur íþróttahreyfingin sjálf reynt að leysa með myndun eigin
slysatryggingasjóða, sem þvi miður, eftir meira en áratugs starfsemi, hafa eigi getað
fultnægt nema hluta af tryggingaþörfinni.
Um raunhæfa lausn á þessu máli er því ekki að ræða, aðra en þá, að íþróttaiðkendur njóti ákvæða almannatryggingalaganna um slysabætur.
Um sanngirni slíks máls má leiða fram mörg rök, en hér verður aðeins bent á
þýðingu íþróttanna fyrir uppeldi og hreysti æskunnar og reyndar allra þeirra, eldri
sem yngri, er iðka íþróttir, og því fráleitt, að íþróttafélag njóti eigi ákvæða almannatrygginga um slysabætur við íþróttaiðkanir.
Eins og fyrr segir, hafa íþróttasamband íslands og íþróttabandalag Reykjavíkur rekið sjálfstæða slysatryggingasjóði, sem þó hafa ekki haft bolmagn til greiðslu
fullnægjandi slysa- og kostnaðarbóta og hal'a verið fjárhagslegur baggi fyrir íþróttahreyfinguna. Hafa þessir sjóðir þó ekki staðið undir örorku- eða dánarbótum, og
verður að telja það mikilvægasta nýmæli frumvarpsins, að gert er ráð fyrir greiðslu
slíkra bóta vegna slysa íþróttafólks, sem leiða til örorku eða dauða.
Það er með öllu ósæmandi, að íþróttafólk á íslandi skuli ekki búa við þær
slysatryggingar, sem í lögum um almannatryggingar felast. Verður að telja eðlilegt,
að sá fjárhagsvandi verði í fyrstu leystur sameiginlega af rikissjóði og iþróttahreyfingunni, en ágreiningur um iðgjaldagreiðslur hefur torveldað framgang þessa
réttlætismáls.
1 því sambandi er hugsanlegt, að íþróttahreyfingin leggi fram höfuðstóla þeirra
slysatryggingasjóða, sem hún nú rekur, enda verði þeir skoðaðir sem iðgjaldagreiðslur af hálfu íþróttahreyfingarinnar næstu árin. Með því ætti að létta á kostnaði
ríkissjóðs vegna þessarar lagabreytingar.
Gert er ráð fyrir, að um þessi atriði verði nánar kveðið á í reglugerð.

Sþ.

120. Fyrirspurnir.

[105. mál]

I. Til félagsmálaráðherra um frumvarp til laga um Húsnæðismálastofnun ríkisins.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
Hvað líður meðferð á frumvarpi til laga um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun ríkisins, um ibúðarlán til eflingar byggðajafnvægis o. fl., sem
efri deild Alþingis samþykkti 6. maí 1974 að vísa til ríkisstjórnarinnar?
11. Til félagsmálaráðherra um veitingu íbúðarhúsalána.
Frá Helga F. Seljan.
Hvenær er áætlað að lán verði veitt úr Byggingarsjóði ríkisins til þeirra
húsbyggjenda, sem gert höfðu íbúðir sínar fokheldar fyrir 15. nóv. s. 1.?
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Ed.

121. Frumvarp til laga
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[61. mál]

nm breyting á lögum nr. 6/1971, nm Hótel- og veitingaskóla íslands.
(Eftir 2. umr. í Ed„ 9. des.)
1. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. Ráðherra skipar sjö manna
skólanefnd með þessum hætti: Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu
Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda, einn eftir tilnefningu Félags framreiðslumanna, einn eftir tilnefningu Félags matreiðslumanna, einn eftir tilnefningu Matsveinafélags Sjómannasambands Islands, tveir eftir tilnefningu nemenda í Hótel- og
veitingaskóla Islands úr hópi reglulegra nemenda skólans, en formaður skólanefndar
skal skipaður án tilnefningar. Sjö varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára.
Skólastjóri hefur á hendi daglega stjórn skólans og fjárreiður hans.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

122. Frumvarp til laga

[106. mál]

um breyting á lögum nr. 97 27. desember 1973 um löndun á loðnu til bræðslu.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.

2. gr. laganna orðist svo:
Skipulag og tilhögun á löndun á loðnu til bræðslu skal vera i höndum þriggja
manna og jafnmargra til vara, eins samkvæmt tilnefningu samtaka fiskseljenda,
eins samkvæmt tilnefningu Félags islenskra fiskmjölsframleiðenda og eins án tilnefningar, sem jafnframt er formaður nefndarinnar. Skulu þeir skipaðir af ráðherra
til eins árs í senn frá 1. janúar ár hvert. Verði ekki samkomulag meðal samtaka
fiskseljenda um tilnefningu i nefndina, skipar ráðherra þann mann án tilnefningar.
Nefnd þessi skal afla upplýsinga um móttökugetu sildar- og fiskimjölsverksmiðja
og ákveða, hvenær löndun skuli hefjast eða hætta hjá einstökum verksmiðjum.
Nefndin skal veita fiskiskipum upplýsingar um móttökugetu einstakra verksmiðja um fjarskiptastöð. Skipstjóri hvers skips skal tilkynna nefndinni við brottför af veiðisvæði um aflamagn, veiðisvæði og löndunarhöfn. Vanræki skipstjóri að
gefa framangreindar upplýsingar, getur viðkomandi skip glatað þeirri löndunarröð,
sem það annars hefði haft, auk þess sem ncfndin getur beitt viðurlögum samkvæmt
5. gr. Ef ekki er hægt að ákveða löndunarhöfn við brottför af veiðisvæði, skal nefndinni, i þeim tilvikum, tilkynnt um löndunarhöfnina eins fljótt og við verður komið
og i siðasta lagi um leið og beygt er af langsiglingaleið til ákveðinnar hafnar, en
samt sem áður skal nefndinni ávallt tilkynnt um aflamagn og veiðisvæði viðkomandi skips, um leið og haldið er af veiðisvæði. Fiskiskipi er óheimilt að leita löndunar hjá verksmiðju, þar sem nefndin hefur stöðvað löndun eða ekki auglýst laust
móttökurými.
2. gr.
2. mgr. 4. gr. laganna orðist svo:
Kostnaður af framkvæmd laganna greiðist úr loðnuflutningasjóði eða með sérstöku gjaldi af hverri hráefnissmálest, jafnhárri fjárhæð frá seljendum og kaupendum, eftir nánari reglum, sem ráðuneytið setur og skulu kaupendur standa skil
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á gjaldi þessu, en Loðnunefnd hefur á hendi innheimtu og reikningshald. Verði i
árslok afgangur af gjaldi, sem innheimt er með þessum hætti, skal hann geymast
til næsta árs.
3. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Gerist stjórnendur verksmiðja brotlegir við 1. og 2. gr. þessara laga eða reglur
settar samkvæmt þeim, skal nefndinni heimilt að stöðva löndun í einstakar verksmiðjur fyrirvaralaust í allt að þrjá sólarhringa, þó að móttökuskilyrði séu fyrir
hendi. Ef um ítrekuð brot er að ræða, skal nefndinni heimilt að stöðva löndun i
viðkomandi verksmiðjur í allt að sjö sólarhringa.
Gerist stjórnendur loðnufrystihúsa brotlegir við reglur settar samkvæmt þessum lögum, skal nefndinni heimilt að stöðva móttöku einstakra verksmiðja á loðnuúrgangi frá viðkomandi loðnufrystihúsum fyrirvaralaust í allt að þrjá sólarhringa.
Ef um ítrekuð brot er að ræða, skal nefndinni heimilt að stöðva móttöku einstakra
verksmiðja á loðnuúrgangi frá viðkomandi loðnufrystihúsum fyrirvaralaust í allt
að sjö sólarhringa.
Gerist skipstjórar brotlegir við 1. og 2. gr. þessara laga eða reglur settar samkvæmt þeim, skal nefndinni heimilt að setja löndunarbann á viðkomandi skip í allt
að þrjá sólarhringa og jafnframt að svipta skipið áunnum flutningastyrk fyrir viðkomandi veiðiferð. Ef um ítrekuð brot er að ræða, skal nefndinni heimilt að setja
löndunarbann á viðkomandi skip í allt að sjö sólarhringa og jafnframt að svipta
skipið áunnum flutningastyrk fyrir viðkomandi veiðiferð. Nefndinni er heimilt að
beita sömu refsingum gagnvart einstökum skipum, þegar landað er í gegnum loðnufrystihús til verksmiðja, sem hafa ekki tilkynnt laust móttökurými og þegar landað
er með sama hætti til að fá löndun fvrr en löndunarröð skipsins segir til um.
Ef nauðsyn krefur, getur Loðnunefnd látið lögreglu framfylgja ákvörðunum
nefndarinnar samkvæmt 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar.
Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt
þeim, skal sæta sektum og renna sektir í loðnuflutningasjóð.
Um mál út af brotum á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim, skal
fara að hætti opinberra mála.
4. gr.

Sjávarútvegsráðuneytið getur sett reglur um löndun á loðnu til frystingar,
enda riki um þær samstaða milli sölusamtaka hraðfrystihúsanna og samtaka út-

vegsmanna og sjómanna.
5. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1975.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
1. janúar 1974 tóku gildi lög um löndun á loðnu til bræðslu. Þessi lög voru sett
í framhaldi af lögum um skipulag á löndun á loðnu til bræðslu frá 31. desember
1972 og var við undirbúning þessarar lagasetningar tekið tillit til þeirrar reynslu,
sem fékkst af eldri lögunum við skipulag loðnulöndunar á vertíðinni 1973.
Á síðustu loðnuvertíð stunduðu um 135 skip veiðar á móti um 90 skipum árið
áður. Á sama tima urðu þær breytingar nánast einar á afkastagetu verksmiðjanna,
að báðar verksmiðjurnar i Vestmannaeyjum tóku á móti loðnu á síðustu vertíð, en
á vertíðinni 1973 tók aðeins önnur verksmiðjan við loðnu siðari hluta vertíðar.
Af framansögðu leiddi, að mun meiri erfiðleikar urðu i samhandi við loðnulöndunina og einstakir aðilar reyndu að fara í kringum lögin eins og mögulegt var,
sérstaklega þar sem þau ná aðeins yfir löndun á loðnu til bræðslu, en ekki til
frystingar.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Þær breytingar eru gerðar frá gildandi lögum, að sett eru skýrari ákvæði um
tilkynningarskyldu skipstjóra til Loðnunefndar og að fiskiskipi er undir öllum
kringumstæðum óheimilt að leita löndunar hjá verksmiðju, ef Loðnunefnd hefur
ekki auglýst laust móttökurými.
Þá er einnig lagt til, að Loðnunefnd verði skipuð til eins árs í senn í stað þriggja
ára áður.
Um 2. gr.

Lagt er til að heimilað verði að greiða kostnað af framkvæmd laganna úr loðnuflutningasjóði, en heimild til að innheiinta sérstakt gjald af hverri hráefnislest verði
áfram i lögunum, þar sem grípa vrði til þeirrar heimildar, ef Verðlagsráð sjávarútvegsins kvnni að ákveða við verðlagningu einhverju sinni, að loðnuflutningasjóður
yrði ekki starfræktur.
Um 3. gr.
Samkvæmt þessari grein eru sett inn refsiákvæði gagnvart loðnufrystihúsum,
ef þau gerast brotleg við reglur nefndarinnar. Jafnframt eru sett inn refsiákvæði
gagnvart skipum, cf þau eru þátttakendur í slikum brotum.
Þá er lagt til að sektir vegna brota á lögunum og reglum settum samkvæmt
þeim, skuli renna í loðnuflutningasjóð.
Um 4. gr.
Lagt er til að veitt verði hehnild fvrir setningu reglugerða um löndun á loðnu
til frystingar, ef samstaða rikir um það milli hagsmunaaðila og er þetta gert í samráði við fulltrúa þeirra.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

123. Nefndarálit

[48. mal |

um frv. til I. um lántökur rikissjóðs og ríkisfyrirtækja.

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og fengið til fundar við sig Þorstein Geirsson
deildarstjóra í fjármálaráðuneytinu, og veitti hann ýmsar upplýsingar.
Nefndin mælir með þvi, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 11. des. 1974.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Ev. Kon. Jónsson.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Eyjólfur Sigurðsson.
Þórarinn Þórarinsson.

Lúðvík Jósepsson,
með fyrirvara.
Tómas Árnason.
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Nd.

124. Nefndarálit

f49. mál]

nm frv. til 1. um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum rikisstofnana.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum sínum. Til fundar við nefndina
komu formaður Bandalags starfsmanna rikis og hæja, formaður Bandalags háskólamanna og Þorsteinn Geirsson deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu. Veittu þeir
nefndinni vmsar upplýsingar.
Nefndin mælir með því að frumvarpið verði samþvkkt með breytingum, sem
hún flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 11. des. 1974.
ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Eyj. Kon. Jónsson.

Nd.

Lárus .Tónsson,
fundaskr.
Evjólfur Sigurðsson.
Þórarinn Þórarinsson.

Lúðvik Jósepsson,
með fyrirvara.
Tómas Árnason.

125. Breytingartillögur

[49. máll

við frv. til 1. um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum rikisstofnana.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. Við 2. gr. Niður falli úr 1. linu orðið „lausráðna“.
2. Við 3. gr. I stað 1. og 2. mgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þegar starfsmaður, sem lög nr. 46/1973 taka til, er ráðinn i þjónustu rikisins skal það gert með skriflegum gerningi. Skal þar tekið fram, hvort um
skipun, setningu eða ráðningu er að ræða.
3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Ráðningarnefnd ríkisins skipa þrir menn, formaður fjárveitinganefndar,
einn skipaður af ríkisstjórninni og einn af fjármálaráðherra, og er hann formaður nefndarinnar.
Varamann formanns fjárveitinganefndar skipar fjárveitinganefnd, en rikisstjórn og fjármálaráðherra sinn hvor varamann.
4. Við 9. gr. í stað 2. og 3. mgr. komi ný málsgrein, sem verður 2. mgr., svo
hljóðandi:
Starfsmaður á rétt á að fá i hendur afrit af ráðningarbréfi sínu staðfestu
af viðkomandi ráðuneyti og fjármálaráðuneytinu.
5. Við 10. gr. Niður falli úr 1. linu orðin „og 2.“

Nd.

126. Frumvarp til laga

um breyting á lögum um ibúðarhúsnæði í eigu ríkisins, nr. 27/1968.
Flm.: Ellert B. Schram.
L gr.

Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, á þessa leið:
Þegar seld eru prestssetur í þéttbýli, sem ekki eru í eigu rikissjóðs, skal andvirði þeirra renna óskert í sérstakan sjóð, sem notaður skal til að veita þeim söfn-
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uðum styrk, er sjálfir vilja tryggja sóknarpresti sínum húsnæði, enda verði það
í eigu safnaðarins. Sjóðurinn skal vera í vðrslu fjármálaráðuneytisins, en að öðru
leyti skal kveðið nánar á um meðferð hans í reglugerð.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nií þegar.
Greinargerð.
Um aldir hefur það þótt sjálfsagt, að prestur nyti þess, að hið opinbera sæi
honum fyrir jörð til ábúðar og/eða íbúðarhúsnæði. Með lögum nr. 27/1968 var
samþykkt breyting á þessu fyrirkomulagi á þann veg, að í þéttbýli skyldi prestssetur selt, er prestur sá léti af störfum, sem þar hefði búið. Þótti þó sjálfsagt, að
i strjálbýli og minni bæjum ætti rikið áfram prestssetur.
Ekki skal farið út í það hér að rekja ástæður fyrir þessari breytingu né heldur
gagnrýna hana. Aftur á móti skal bent á það mikla óhagræði, sem það er söfnuðum, að ekki skuli vera húsnæði, sem prestur þeirra nýtur, sem næst sóknarbörnunum. Prestssetrið hefur ævinlega gegnt miklu viðtækara hlutverki en þvi einu
að vera íbúð prests og fjölskyldu hans. Þar hittist fólk, oft stórir hópar, bæði á
stundum gleði og sorgar, svo og til ýmissa funda. Sömuleiðis er óhjákvæmilegt,
að prestar inni ýmis þjónustustörf af hendi á heimili sinu. Á þetta lika við, þar
sem kirkjur hafa risið, þvi að ekki eru allar kirkjur þannig, að auðvelt sé um fundarhald, auk þess sem skrifstofuaðstaða er óviða. En þar sem kirkjur eru engar,
má segja, að prestssetrið sé allsherjarmiðstöð safnaðarins. Er því nauðsynlegt þar
fyrir söfnuðinn, að prestur búi þannig, að rými sé nægjanlegt fyrir alla þá, sem
þangað leita, og fer þá ekki eftir sérstökum auglýstum viðtalstima.
Nú þekkja flestir, hvernig er fvrir mann, sem er að hefja prestsstarf, að eignast
það húsnæði, sem slíkum kröfum fullnægir. Hefur því verið erfitt fyrir presta og
söfnuði, síðan lögin frá 1968 tóku gildi, að fullnægja þessum þörfum.
Frumvarp þetta miðar að þvi að koma að einhverju leyti til móts við þessi
vandamál safnaðanna, án þess að til þess sé varið öðru en þvi, sem þegar getur
talist tilheyra hinu kirkjulega starfi. f stað þess, að andvirði núverandi prestssetra
i þéttbýlinu renni beint i rikissjóð, miðar frumvarpið að því, að það fé renni i sérstakan sjóð, sem veiti styrki, eftir þvi sem ákveðið er í reglugerð. Hér er ekki um
stórar upphæðir að ræða né heldur mörg prestssetur.
Benda má á, að prestar bæði í Reykjavíkurprófastsdæmi og raunar víðar hafa
sent frá sér ályktanir um þetta efni og hafa raunar óskað eftir, að mál þetta yrði
tekið til meðferðar á Alþingi.

Ed.

127. Nefndarálit

|"84. máll

um frv. til I. um brevt. á útvarpslögum, nr. 19/Í971.
Frá meiri hl. menntamálanefndar.
Nefndin hefur athugað frv Fjarverandi á þeim fundi voru Ragnar Arnalds,
Þorvaldur Garðar Kristjánsson og Jón Árm. Héðinsson.
Undirritaðir nefndarmenn inæla með samþvkkt frv. óbreytts.
Alþingi, 11. des. 1974.
Axel Jónsson,
form., frsm.

Steinþór Gestsson,
fundaskr.
Ingi Tryggvason.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Steingr. Hermannsson.
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128. Tillaga til þingsályktunar

[108. mál]

um breyting á tímasetningu fjárlagaárs.
FJm.: Guðmundur H. Garðarsson.
Alþingi ályktar að beina því til ríkisstjórnarinnar að athugun verði hafin á
þvi, hvort ekki sé unnt að breyta hinu almenna uppgjöri ríkisreikninga, opinberra fyrirtækja, ríkisbanka og stofnana þannig, að reikningsárið hefjist 1. júlí
ár hvert í stað 1. janúar og Ijúki 30. júní í stað 31. desember.
Fjárlög miðast við sama tíma.
Grcinargerð.
í upphafi reglulegs Alþingis í október ár hvert leggur fjármálaráðherra fram
frumvarp til fjárlaga fyrir komandi ár. Ráðherra ásamt fjárveitinganefnd Alþingis
og viðkomandi embættismönnum eiga mestan hlut að gerð og mótun fjárlagafrumvarpsins umfram það, sem gildandi lög mæla fyrir.
Framangreindir aðilar inna af hendi mikið og ítarlegt starf við undirbiining
fjárlaga ár hvert. Hafa þeir margir hverjir margra ára reynslu á þessu sviði og
vinna sitt verk óaðfinnanlega. Hins vegar verður dregið í efa, að með þvi fyrirkomulagi, sem nú er viðhaft við afgreiðslu fjárlaga á Alþingi, geti alþingismenn
vfirleitt fjallað á viðunandi hátt um þessi viðamiklu mál, sem grípa inn á flest
svið íslensks þjóðlifs.
Revnsla undangenginna ára hefur sýnt, að framlögð frumvörp til fjárlaga hafa
ekki breyst í veigamiklum atriðum í meðförum Alþingis, nema þá helst til hækkunar. Skammur tími gerir mjög erfitt fyrir að breyta út frá mótaðri stefnu fjárlagafrumvarps, sem koma skal til framkvæmda 2—3 mánuðum eftir að það er lagt
fram, auk þess sem naumur timi gefur lítið svigrúm til að breyta eldri lögum,
er setja löggjafarvaldinu skorður í þessum efnum.
Ástæða er til að óttast, að áframhaldandi óbreytt fyrirkomulag þessara mála
og ófullnægjandi afskipti Alþingis af þeim geti haft afdrifaríkar afleiðingar til
hins verra fyrir þingræðið i landinu.
Fyrir flutningsmanni vakir, að með því að breyta tímasetningunni á uppgjörsári hins opinbera og fjárlaga gefist alþingismönnum betra svigrúm til að fjalla
um einstaka þætti þeirra og gera viðeigandi lagabreytingar eftir því sem stefnuinótun þróaðist á Alþingi í þeim veigamiklu málum, sem fjárlögin spanna yfir.
Eðli málsins samkvæmt mundi Alþingi sitja lengur að störfum fyrri hluta
árs en áður hefur tíðkast, ef farið vrði inn á þær brautir, sem þingsályktunartillagan felur í sér.

Ed.

129. Lög

um lántökuheimildir erlendis.
(Afgreidd frá Ed. 11. des.)
Samhljóða þskj. 91.

[83. mál]
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[109. mál]

tim stofnun sjóðs til aðstoðar við drykkjusjúka.
Flm.: Oddur Ólafsson.
1. gr.

Af hverri þriggja pela flösku af sterku víni, sem Áfengisverslun rikisins selur,
skal í næstu 10 ár greiða gjald að upphæð kr. 100.00 og hlutfallslega af öðrum
flöskustærðum. Gjald þetta skal renna i sérstakan sjóð til varnar gegn drykkjusýki.
Sjóðurinn skal vera í vörslu Tryggingaslofnunar ríkisins.
2. gr.

Fé þvi, sem rennur í sjóð til varnar gegn drykkjusýki samkv. 1. gr., skal varið
til lána og styrkveitinga til félagasamtaka og annarra aðila, er vinna að því að
hamla gegn skaðlegum áhrifum áfengis. Veita má lán og styrki til þess að koma
á fót afvötnunar- og ráðleggingarstöðvum fyrir drykkjusjúka, dvalarheimilum,
vinnu- og endurhæfingarstöðvum. Þá er heimilt að verja allt að 10% af árstekjum
sjóðsins til styrktar þeim, er reka áróður gegn áfengisneyslu. Lán og styrkir úr
sjóðnum til stofnana mega nema allt að 75% af stofnkostnaði.
3. gr.

Heilbrigðismálaráðherra tekur ákvarðanir um lán og styrkveitingar úr sjóðnum að fengnum tillögum tryggingaráðs. Tryggingastofnun rikisins setur reglugerð
um lánakjör sjóðsins og hlutfall milli lána og styrkja. Einnig skal hún samþykkja
starfsreglur þeirra aðila, er aðstoðar njóta.
4. gr.

Áfengisverslun ríkisins er heimilt að hækka verð á sterkum drykkjum um sönm
upphæð og nemur framlagi til sjóðsins. Hækkunin skal ekki hafa áhrif á K-vísitölu.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

5. gr.

Greinar gerð.
Rannsóknir, sem gerðar hafa verið hér á landi á undanförnum árum, hafa leitt
það í Ijós, svo að ekki verður um villst, að drykkjuskapur fer vaxandi hér og þá
einkum hjá yngri aldursflokkunum.

Þeim, er að málefnum drykkjusjúkra vinna, dylst það ekki, að misnotkun áfengis
er stærsta og alvarlegasta félagslega vandamálið, sem við eigum við að stríða.
Þúsundir íslendinga eru vanheilir vegna ofdrykkju og hundruð fjölskyldna líða á
ýmsan hátt vegna áfengisvandamálsins. Þótt hið opinbera hafi á undanförnum
árum sýnt nokkra viðleitni til þess að hjálpa drykkjusjúkum, þá er varla ofmælt,
þótt sagt sé, að sá hópur hafi verið olnbogabarn um langa hríð.
Baráttan gegn áfengisvandamálinu er erfið og ekki að vænta skyndiárangurs.
Þó er vitað, að ná má athyglisverðum árangri, sé fjármagn til starfseminnar fyrir
hendi.
Það er tilgangurinn með flutningi þessa frumvarps að styðja við bakið á þeim,
sem vilja vinna að umbótum á þessu sviði, vilja vinna að því að greiða úr þeim
þjóðarvanda, sem hér er um að ræða.
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Við 1. gr.
Ætla má, að gjald það, sem hér um ræðir, muni nema 120—130 milljónum króna
árlega. Erfitt er að segja til um það, hve hárri upphæð gjaldið muni nema alls,
þar eð búast má við því, að verðhækkunin muni fækka eitthvað þeim brennivínsfloskum, sem seldar verða, og er það út af fvrir sig árangur.
Við 2. gr.
Opinberir aðilar, félagasamtök og einstaklingar vinna að því að hjálpa drykkjusjúkum eða vara við hættunni af áfengisneyslu. Með auknum fjárráðum má ætla, að
árangur yrði meiri af þessari viðleitni. Drukknir einstaklingar, sem lögreglan tekur í
sína vörslu, eiga nú varla annars kost en að gista í fangageymslu og vera flevgt út að
morgni. Nauðsyn er að koma upp aðstöðu til þess að geta veitt þessum vesalingum
þjónustu, tekið þá til rannsóknar og grafist fyrir um orsakirnar að drykkju þeirra.
Slík afvötnunar- og rannsóknarstöð ætti að njóta forgangshjálpar úr sjóðnum, þar
eð telja verður, að hún sé eitt brýnasta úrlausnarefnið. Sjálfsagt er, að sjóðurinn
styrki og láni til dvalarheimila, endurhæfingar- og vinnustöðva drvkkjusjúkra.
Slik starfsemi er nauðsynleg, þegar sjúkrahúsvist lýkur.
Áróður gegn vindrykkju og drykkjuósiðum er að sjálfsögðu eitt veigamesta
atriðið til varanlegra úrbóta. 10% af árlegum tekjum sjóðsins mundu auka möguleika bindindishreyfingarinnar og annarra þeirra aðila, er að áfengisvörnum vinna,
til þess að sinna þeirri starfsemi.
Við 3. gr.
Æskilegt er, að þau lán, sem, sjóðurinn veitir, séu veitt til langs tíma, 10—15 ára,
og með vægum vöxtum. Líklegt er, að heppilegt sé, að helmingur aðstoðar sé að
jafnaði lán og helmingur styrkur. Það er nauðsynlegt að Trvggingastofnnn rikisins
kynni sér starfsaðferðir og fái áætlun um störf þeirra, er aðstoðar njóta.
Við 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Við 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

131. Tillaga til þingsályktunar

[110. mál]

um nefndarskipan um áfengismál.
Flm.: Helgi F. Seljan, Karvel Pálmason, Jón Árm. Héðinsson,
Sverrir Bergmann, Oddur Ólafsson.
Alþingi ályktar að kjósa nú þegar nefnd manna, er hafi það verkefni að gera
úttekt á stöðu áfengismálanna i dag, sérstaklega með tilliti til hrikalegra afleiðinga
af ofneyslu áfengis, sem hvarvetna blasa við.
Nefndin skal leitast við að gera tillögur til úrbóta, hún skal hraða störfum
sem mest og Ijúka bráðabirgðaáliti og tillögugerð fyrir 15. febr. n. k.
Nefndin skal skipuð 5 mönnum eftir tilnefningu hvers þingflokks.
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Greinargerð.
Alþingi getur ekki látið sem ekkert sé, þegar hörmulegar afleiðingar áfengisneyslu landsmanna birtast okkur daglega, oftlega á þann hátt, að beint manntjón
hlýst af.
Annað tveggja verður til að koma: Ný lagasetning um gerbreytta skipan þessara mála, þ. m. t. réttarfarsþátt þeirra, eða þá að sérstök nefnd hæfra manna vinni
skjótlega að málinu og geri tillögur um einhver úrræði, sem að gagni mættu korna.
Baráttan gegn þessum hrikalega vanda er ekki auðveld, en atburðir liðinna
vikna kalla á skjót viðbrögð, sem vera mætti að dygðu eitthvað. Um varanleg
áhrif skal ekkert fullyrt, en ítrustu tilraunir ber að gera, ef vandamálið á ekki
að vaxa okkur enn frekar yfir höfuð.
Alþingi er skylt að hafast eitthvað að í þessum efnum og því er tillagan flutt.

Nd.

132. Frumvarp til laga

[111. mál j

um Hitaveitu Suðurnesja.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.

Ríkissjóður íslands og sjö sveitarfélög á Suðurnesjum, sbr. 2. gr., skulu setja á
stofn hitaveitufyrirtæki, er nefnist Hitaveita Suðurnesja.
Tilgangur fyrirtækisins skal vera að virkja jarðhita í Svartsengi við Grindavík
eða annars staðar á Reykjanesi, ef hagkvæmt þykir. Reisa þar varmaskiptistöðvar
og leggja aðveituæðar til þéttbýliskjarna á Suðurnesjum, leggja dreifikerfi og annast
sölu á heitu vatni til notenda. Hitaveita Suðurnesja skal reisa kyndistöðvar, teljist
slíkt nauðsynlegt vegna rekstraröryggis.
Fyrirtækið er sjálfstæður réttaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald.
Heimili þess og varnarþing er í Keflavík.
2. gr.
Hitaveita Suðurnesja er sameignarfyrirtæki ríkisins og eftirtalinna sveitarfélaga.
Eignarhluti ríkissjóðs skal vera 40%.
Eignarhlutar
Keflavíkurkaupstaðar,
Njarðvíkurhrepps,
Gerðahrepps,
Miðneshrepps,
Hafnahrepps,
Grindavíkurkaupstaðar og
Vatnsleysustrandarhrepps skulu samtals nema 60%.
Eignarhlutdeild sveitarfélaganna sjö skiptist innbyrðis í hlutfalli við ibúatölu
þeirra 1. desember 1974.
Sameigendur beri einfalda óskipta ábyrgð á skuldbindingum Hitaveitu Suðurnesja gagnvart kröfuhöfum. Innbyrðis skiptist ábyrgð samkvæmt eignarhlutföllum.
Verði síðar ákveðið að krefja viðbótarframlags frá eigendum skulu þeir leggja það
fram í samræmi við eignarhlutföll. Eignarhlutföllum verður ekki breytt og engum
sameignarfélaga er heimilt að ganga úr fyrirtækinu án samþykkis allra sameigenda.
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3. gr.
Starfsexni Hitaveitu Suðurnesja skal beinast að öflun heits vatns fyrir sveitarfélög þau, sem aðild eiga að fyrirtækinu. Jafnskjótt og unnt er skal hitaveita lögð
til Keflavíkurflugvallar.

Verkefni Hitaveitu Suðurnesja skulu nánar tilgreind í reglugerð.
4. gr.

Ríkissjóður skal afhenda Hitaveitu Suðurnesja öll mannvirki sín í Svartsengi og
þar í nánd, þar á meðal borholur fyrir heitt og kalt vatn, og allar áætlanir og undirbúningsframkvæmdir vegna virkjana á Svartsengissvæðinu. Náist eigi samkomulag
um mat á verðmætum þessum, skal gerðardómur þriggja manna, sem sýslumaðurinn
i Gullbringusýslu dómkveður, skera úr. Sama gildir um mannvirki og önnur verðmæti, er aðrii- eignaraðilar afhenda.
5. gr.
Sameignaraðilar að Hitaveitu Suðurnesja leggja fraxn stofnframlag 50 milljónir
kr., sem skiptist rnilli aðila í hlutföllum þeim, er um getur í 2. gr. í framlagi eignaraðila skulu talin verðmæti þau, sem um ræðir í 4. gr.

6. gr.
Iðnaðarráðherra veitir Hitaveitu Suðurnesja einkaleyfi til starfrækslu hitaveitu
innan sveitarfélaga þeirra, sem aðild eiga að fyrirtækinu. Ráðherra er þó heimilt
að ákveða, að bygging og rekstur dreifiveitu á Keflavíkurflugvelli skuli vera þar
undanþegin.
7. gr.
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja skal skipuð fimm mönnum. Iðnaðarráðherra og
fjármálaráðherra skipa hvor einn fulltrúa i stjórnina og einn til vara. Sveitarfélög
þau, sem aðilar eru að fyrirtækinu, skipa þrjá stjórnarmenn og jafnmarga til vara.
Stjórnarmenn skulu skipaðir til þriggja ára í senn. Verði ekki samkomulag milli
sveitarfélaganna um það í upphafi hvert þeirra skuli eiga fulltrúa i stjórninni skal
hlutkesti ráða. Aldrei skal nema einn fulltrúi frá hverju sveitarfélagi sitja i stjórn
á hverjum tíma. Hvert sveitarfélag skal eiga fulltrúa í stjórninni í þrjú ár samfleytt
og skal hann tilnefndur af viðkomandi sveitarstjórn. Þó skal einn hinna upprunalegu
stjórnarmanna víkja eftir eins árs setu í stjórn og annar eftir tveggja ára setu
þannig, að framvegis víki fulltrúi eins sveitarfélags árlega. Komi sveitarfélögin séiekki saman um, í hvaða röð fulltrúai’ þeirra skulu víkja og taka sæti í stjórn, skal
hlutkesti ráða. Stjórnin skiptir með sér verkum. Undirskrift meirihluta stjórnai’
bindur fyrirtækið.
8. gr.
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja hefur á hendi yfirstjórn á framkvæmdum fyrirtækisins og rekstri þess.
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja ræður framkvæmdastjóra, er veitir fyrirtækinu forstöðu. Framkvæmdastjóri skal annast allan daglegan rekstur fyrirtækisins. Skal
hann eiga sæti á stjórnarfundum, og hafa þar málfrelsi og tillögurétt, en eigi atkvæðisrétt.
Nánari ákvæði um starfssvið stjórnar og framkvæmdastjóra skulu sett í reglugerð.
9. gr.

Aðalfund skal halda fyrir 1. apríl ár hvert. Stjórnin boðar til aðalfundar með
dagskrá og með a. m. k. viku fyrirvara. Á aðalfundi eiga sæti 3 fulltrúar frá hverjum eignaraðila nema 6 frá ríkissjóði. Fulltrúa þessa kjósa viðkomandi sveitarstjórnir
hlutbundinni kosningu, en fulltrúa ríkissjóðs skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra, þrjá hvor.
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1.
2.
3.
4.
5.
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Á aðalfundi skal fjalla um eftirgreind mál:
Skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra.
Lagðir skulu fram endurskoðaðir reikningar félagsins.
Kosinn skal einn endurskoðandi til eins árs, en fjármálaráðherra skal tilnefna
annan.
Eignaraðilar skulu tilkynna tilnefningu nýrra manna í stjórn.
önnur mál.

10. gr.
Stjórn Hitaveitu Suðurnesja setur gjaldskrá um verð á heitu vatni til notenda.
Gætt skal almennra arðsemissjónanniða við setningu gjaldskrár.
Gjaldskrá öðlast eigi gildi fyrr en hún hefur verið staðfest af iðnaðarráðherra
og birt í Stjórnartíðindum.
11. gr.
Heimilt er stjórn Hitaveitu Suðurnesja að taka lán til þarfa fyrirtækisins og
taka ábyrgð á greiðslum og öðrum skuldbindingum í sama skyni. Stjórnin getur
ekki skuldbundið eignaraðila að því er varðar greiðsluskuldbindingar og ábyrgð á
lánum til framkvæmda og breytinga á mannvirkjum, nema að fengnu samþykki
a. m. k. fimm þeirra. Þó þarf stjórnin ekki að leita slíks samþykkis, ef samanlagðar skuldbindingar og ábyrgðir, sem gengist er undir á hverju ári, eru minna
en 10 % af brúttótekjum fyrirtækisins á næstliðnu ári.
12. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að takast á hendur ábyrgð á lánum, er Hitaveita
Suðurnesja tekur til hitaveituframkvæmda, að fjárhæð allt að 2000 milljónum kr.
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Ábyrgðin skal vera með þeim
kjörum og skilmálum, er ríkisstjórnin ákveður, og tekur hún jafnt til greiðslu afborgana, vaxta og annars kostnaðar.
Ríkisstjórninni er einnig heimilt að taka lán, er kæmi að hluta eða öllu leyti í
stað ábyrgðar skv. 1. mgr. Lánið endurlánar hún Hitaveitu Suðurnesja með þeim
kjörum og skilmálum, sem ríkisstjórnin ákveður.
13. gr.
Um skyldu Hitaveitu Suðurnesja til greiðslu opinberra gjaida til ríkis, sýslu- og
sveitarsjóða fer á sama hátt sem um skyldu sveitarfélaga, er slikan rekstur hafa
með höndum. Hitaveita Suðurnesja skai undanþegin stimpilgjöldum.
14. gr.
Ráðherra getur heimilað Hitaveitu Suðurnesja að taka eignarnámi jarðhitaréttindi, vatnsréttindi, lönd, mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg eru til framkvæmda samkvæmt löguin þessum. Um framkvæmd eignarnámsins fer eftir lögum
nr. 11/1973.
15. gr.
Þegar eftir gildistöku laga þessara skal stjórn fyrirtækisins skipuð og sameignarsamningur gerður milli aðila. Skal hvoru tveggja lokið fyrir 1. janúar 1975.
Iðnaðarráðherra setur reglugerð, þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd
þessara laga og starfsemi Hitaveitu Suðurnesja. Skal stjórn Hitaveitu Suðurnesja
undirbúa reglugerðina i samráði við eignaraðila.
16. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Alllangt er síðan hugmyndir komu upp um hitaveitu á Suðurnesjum. Síðla árs
1971 boraði Orkustofnun í Svartsengi fyrir Grindavíkurkaupstað. Voru það tvær
holur, önnur 240 m en hin 400 m djúp.
Vatnsmagn og hitastig reyndist hið ákjósanlegasta, en vatn salt u. þ. b. % af
seltu sjávar. Varmaskiptistöðvar eru þess vegna óhjákvæmilegar. Orkustofnun birti
skýrslu sína „Varmaveita frá Svartsengi — frumáætlun um varmaveitu til þéttbýlis
á Suðurnesjum“ í janúar 1973.
A s. 1. sumri var á ný hafist handa um borun og tvær liolur boraðar, 1500 m og
1700 m djúpar, með prýðilegum árangri, svo sem nánar greinir í greinargerð sem
samin er af Orkustofnun og Fjarhitun h.f., og fylgir frumvarpi þessu.
Haustið 1973 stofnuðu sveitarfélög Suðurnesja með sér samstarfsnefnd og
hefur hún síðan unnið ötullega að framgangi máls þessa ásamt og með starfsmönnunr fjánnála- og iðnaðarráðuneytisins. — Er frumvarp þetta samið í samvinnu
þessara aðila.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Samkvæmt greinargerð Orkustofnunar og Fjarhitunar h.f. frá 30. nóvember
1974 er varmaþörf sveitarfélaga á Suðurnesjum að meðtöldum Keflavíkurflugvelli
um það bil 110 Mw. Gert er ráð fyrir að ríkissjóður skuli vera stofnandi hitaveitufyrirtækis þess, er hér um ræðir, með sveitarfélögunum.
I 2. ingr. eru í megindráttum rakin viðfangsefni fyrirtækisins. Ekki getur verið
um tæmandi upptalningu þeirra að ræða, en ástæða þykir til að taka fram að bygging kyndistöðva falli þar undir.
Rétt þykir að heimili og varnarþing fyrirtækisins sé á athafnasvæði þess.
Um 2. gr.
Eignaraðilar hafa orðið sammála um þá skipting eignarhluta að ríkissjóður
eigi 40% en sveitarfélögin samtals 60%. Eignarhlutfall sveitarfélaganna innbyrðis
ákveðst af íbúatölu þeirra eins og hún var 1. des. 1974, en þær tölur liggja enn
ekki fyrir.
Verkefni sameignarfélags þessa eru þess háttar að ástæða þykir til að setja
venju fremur fastar reglur um og takmarkanir á ráðstöfunarheimild aðila að því
er tekur til eignarhluta í fyrirtækinu. Fyrir því eru sett ákvæði um að eignarhlutföllum verði ekki breytt, svo og að engum sameignarfélaga sé heimilt að ganga úr
fyrirtækinu, nema til komi samþykki allra sameigenda.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 4. gr.

Þar sem rætt er um mannvirki í þessari grein er átt við þau, sem reist og
gerð hafa verið á Svartsengissvæðinu beinlínis vegna virkjunarframkvæmdanna.
Rétt þykir að taka fram að undir þær falli borholur fyrir heitt og kalt vatn, svo
og áætlanir allar og undirbúningsframkvæmdir.
Um 5. gr.

Rétt þykir að stofnframlag aðila verði 50 milljónir kr. samtals.
Um 6. gr.
Ákvæði þessarar greinar um veitingu einkaleyfis til handa Hitaveitu Suðurnesja er í samræmi við V. kafla Orkulaga nr. 58/1967. Rétt þykir að lagt sé í vald
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ráðherra að meta hvort æskilegt sé að einkaleyfið skuli einnig taka til Keflavíkurflugvallar. Undanþáguheimild þessi tekur þó aðeins til byggingar og reksturs dreifiveitu.
Um 7., 8. og 9. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 10. gr.

Ákvæði þessarar greinar eru í samræmi við ákvæði 29. gr. Orkulaga og almennar reglur um birtingu laga og stjórnvaldaerinda, skv. 1. nr. 64/1943.
Um 11. gr.
í þessari grein eru almenn ákvæði um valdsvið stjórnar Hitaveitu Suðurnesja

að því er tekur til skuldbindinga. Rétt þykir að takmarka vald hennar gagnvart
hverjum einstökum eignaraðila til að skuldbinda hann fjárhagslega, með því að
áskilja samþykki a. m. k. fimm þeirra. Skiptir hér ekki máli hver eignarhluti þeirra
er skv. 2. gr. Ákvæði þetta á þó því aðeins við, að um fjárskuldbindingar til framkvæmda og breytinga á mannvirkjum fyrirtækisins sé að ræða, enda myndi þá að
jafnaði um háar upphæðir að tefla. Hinsvegar þykir ástæða til að gera ekki venjulegan rekstur fyrirtækisins þyngri í vöfum en venja er til, og því þarf ekki sérstakt
samþykki aðila, þegar samanlagðar skuldbindingar og ábyrgðir, sem gengist er árlega undir nema minna en 10% af brúttótekjum fyrirtækisins næsta ár á undan.
Um 12. og 13. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 14. gr.
Æskilegt er að samningar geti tekist milli aðila um um kaup á jarðhitaréttindum og öðrum réttindum, sem nefnd eru í 14. gr„ og að reynt verði til þrautar
að ná samkomulagi áður en til eignarnáms kemur.
Um 15. og 16. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
GREINARGERÐ
um hitaveitu á Suðurnesjum, samin af Fjarhitun hf.
og Orkustofnun, 30. nóv. 1974.
í þéttbýli á Suðurnesjum er mikill markaður fyrir upphitun, en hún er nú
gerð að mestu með olíu og í litlum mæli með rafmagni. Lega jarðhitasvæðisins við
Svartsengi er sem kunnugt er góð með tilliti til upphitunar á þessum stöðum og
er því álitlegt að nota varma þaðan í þessu skyni.
Varmaþörf einstakra byggða er sem hér segir: Keflavík 18 Mw, Njarðvíkur
6 Mw, Grindavík 6 Mw, Sandgerði 3.5 Mw, Gerðar 3 Mw og Vogar 3 Mw.
Auk þessa er töluverð byggð og fjölþætt starfsemi á Keflavíkurflugvelli og er
varmaþörf vallarins talin um 70 Mw. Varmaþörfin á flugvellinum er vegna flughafnarstarfsemi og athafnasvæðis varnarliðsins en sundurliðun hennar þar í milti
er óljós.
Samtals er þá varmaþörf byggðanna 40 Mw og ásamt flugvellinum 110 Mw.
Þessu til hliðsjónar má geta þess, að stærð Hitaveitu Reykjavíkur, áður en hún
var stækkuð til nágrannabyggða, var um 280 Mw.
Haustið 1971 voru boraðar tvær grunnar holur í jarðhitasvæðið og gáfu þær
mjög jákvæðan árangur. Síðan hefur svæðið verið rannsakað ítarlega með mælingum og vorið 1974 voru boraðar tvær 1500 m og 1700 m djúpar holur þar. RafAlþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþing).
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leiðnimælingarnar, sem ná niður á allt að 1000 m dýpi gefa til kynna, að stærð
svæðisins sé um 4 km2, en gera má þó ráð fyrir að þetta flatarmál eigi við um uppstreymistappa, en neðan hans sé svæðið stærra um sig. Hitastig í holunum mældist
230—240°C og efnainnihald vatnsins er hliðstætt því sem er á öðrum jarðhitasvæðuni ineð sama hitasligi, nema að mikil selta er í vatninu, u. þ. b. % hlutar af
seltu sjávar. Ef litið er á jarðhitasvæðið sem vatnsforðabúr, sem ekki endurnýjar
sig að neinu leyli má gera ráð fyrir að forðinn endist 110 Mw í a. m. k. 100 ár.
Vegna þess að jarðhitavatnið er ekki nothæft beint til upphitunar var einnig borað
eftir köldu fersku vatni. Ferska vatnið er úrkomuvatn, sem flýtur sem grunnvatn
í hraununum ofan á sjó sem flæðir inn undir Reykjanesskagann. Ekki er fullkannað, hve miklu af fersku vatni má dæla úr grunnvatninu, en líkur benda til,
að það dugi fyrir a. m. k. 50 MW virkjun.
Umfangsmiklar tilraunir hafa verið gerðar til að hita kalda vatnið með jarðhitavatni og gufu í varmaskiptum, en tilraunirnar miðuðu að því að finna hentugustu aðferðina við varmaskiptin. Niðurstöður þessara athugana eru, að bein
blöndun gufu, sem soðin er af jarðhitavatninu, við kalda ferska vatnið, geti orðið
neysluhæft heitt vatn. Með þessari aðferð nýtist varmi úr söltu vatni og gufu úr
borholunum niður í 40—50°C, en ferska vatnið er hitað upp í 110—120°C og síðan
afloftað með suðu niður í 110°C til að losna við súrefni og gös úr vatninu. Fyrirhugað er að bora eftir köldu, fersku vatni í hrauninu norðan og vestan við jarðhitasvæðið og dæia vatninu að varmaskiptastöð, sem væri staðsett á jarðhitasvæðinu.
Þær fjórar háhitaholur, sem þegar hafa verið boraðar, duga fyrstu árin fyrir
varmaþörf byggðanna, og er talið, að ekki þurfi að bora meira fyrr en heitt vatn
verður leitt til flugvallarins. Frá varmaskiptastöðinni er heita vatninu dælt um
veituæðar til byggðanna. Aðveituæðarnar eru einangraðar stálpípur, sem liggja
ofanjarðar á steyptum stöplum. Þar sem aðveituæðarnar fara um byggð í Keflavík
og Njarðvík, eru þær neðanjarðar í steyptum stokkum. Dreifikerfin eru einföld, og
eru sömu gerðar og hjá Hitaveitu Reykjavíkur. Áætlun um stofnkostnað fyrir
byggðirnar án flugvallarins, sem gerð var í júní 1974, gerir ráð fyrir, að stofnkostnaður veitunnar verði alls um 1800 milljónir kr., en það skiptist þannig, að virkjanir
á jarðhitasvæðinu og öflun á köldu vatni kosti 410 Mkr; aðveituæðar kosta 580
Mkr og dreifikerfi byggðanna í Keflavík, Njarðvíkur, Grindavík, Sandgerði, Gerðum og Vogum kosti samtals 810 Mkr. í þessum kostnaðaráætlunum er þó ekki
reiknað með kostnaði vegna kaupa á jarðhitaréttindum og landi. í framkvæmdaáætlun fvrir byggðirnar er gert ráð fyrir að ljúka framkvæmdum á 3—4 árum.
A fyrsta ári verði jarðhitasvæðið virkjað, lagðar aðveituæðar til Grindavíkur og

Njarðvíkur og hluti dreifikerfa í Grindavík, Njarðvík og Keflavík. Á öðru framkvæmdaári verði lokið við dreifikerfi á þessum stöðum og lagðar aðveituæðar að
Sandgerði og Gerðum og hluti af dreifikerfum þar. Á þriðja ári verði lögð aðveituæð að Vogum, lagt dreifikerfi þar að hluta og lokið við dreifikerfi í Sandgerði og
Gerðum.
Samkvæmt rekstraráætlun, þar sem gert er ráð fyrir fjármagnskostnaði, sem
rniðast við lán til 15 ára með 10% vöxtum, verður upphitunarkostnaður í upphafi
um 80% af kostnaði olíuhitunar, en lækkar þar til að eftir 15 ár verður hann um
50% af kostnaði olíuhitunar, þar sem hæfilegur afskriftartími þessara mannvirkja
er um 25 ár, er augljóst, að hér er um að ræða arðbæra fjárfestingu, auk þess að
gjaldeyrir sparast til kaupa á innfluttum orkugjöfum.
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133. Nefndarálit

[96. máil

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með þvi að það verði samþykkt
óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Albert Guðmundsson og Ragnar Arnalds.
Alþingi, 12. dcs. 1974.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Jón G. Sólnes.

Nd.

Jón Helgason,
Axel Jónsson.
fundaskr.
Jón Árm. Héðinsson.

[15. mál]

134. Nefndarálit

um frv. til 1. um happdrættisián ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við Norðurveg.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.

Nefndin hefur athugað frmnvarpið og orðið sammála um að mæla með samþykkt þess með þeim breytingartillögum, sein hún flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 12. des. 1974.
Lárus Jónsson,
Ólafur G. Einarsson,
l'undaskr.
form.
Tómas Árnason.
Eyjóll'ur Sigurðsson.
Þórarinn Þórarinsson.

Nd.

Ey. Kon. Jónsson,
frsm.
Lúðvík Jósepsson.

135. Breytingartillögur

[15. mál]

við frv. til 1. um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við Norðurveg.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.

1. Við 1. gr. í stað „1200“ komi: „2000“, í stað „á næstu árum“ komi: á næstu
fjórum árum.
2. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Fjármunir þeir, er inn koma fvrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu
renna til Vegasjóðs, og skal þeim varið að % hlutum til að greiða kostnað
við gerð Norðurvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur og að % hluta til að
greiða kostnað við gerð Austurvegar milli Reykjavíkur og Egilsstaða, um Suðurland. Kostnaður við framkvæmd þessarar fjáröflunar greiðist af söluandvirði
skuldabréfanna.
3. Við fyrirsögn bætist: og Austurveg.
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136. Frumvarp til laga
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[112. mál]

uin opinberar fjársafnanir.
Flm.: Helgi F. Seljan.
1. gr.
Heimilt er stofnunum, félögum cða samtökum manna að gangast fyrir almcnnuni fjársöfnunum í sérhverjum löglegum tilgangi.
Nú gangast samtök fyrir fjársöfnun, og skulu þá minnst þrír menn bera
ábyrgð á söfnuninni hverju sinni, og skulu a. m. k. tveir þeirra vera fjárráða íslenskir ríkisborgarar, sem lögheimili eiga hér á landi.
2. gr.
Fjársöfnun er opinber, ef henni er beint til annarra en þeirra, sem tengdir
eru persónulegum eða félagslegum tengslum við þá, sem fyrir slíkum fjársöfnunum standa, eða standa í sérstöku sambandi við þá.
3. gr.
Tilkynna skal viðkomandi lögreglustjóra opinbera fjársöfnun, áður en hún hefst.
Tilkynning skal send lögreglustjóra, þar sem stofnun eða félag hefur varnarþing.
Ef stofnun eða félag stendur ekki fyrir fjársöfnun, skal tilkynna hana til lögreglustjóra, þar sem. einhver þeirra, sem ábyrgð bera á söfnuninni, á lögheimili.
Slík tilkynning skal bera með sér:
a) hver standi fyrir fjársöfnuninni,
b) hvenær fjársöfnun skuli fara fram,
c) hvar fjársöfnun skuli fara fram,
d) hvernig fjársöfnun skuli fara fram,
e) og í hvaða tilgangi fjársöfnun fer fram.
4. gr.
Opinber fjársöfnun á götum eða i húsum er háð leyfi dómsmálaráðuneytisins.
Fjársöfnun með keðjubréfum er óheimil.
5. gr.
Fé því, sem safnast kann, skal komið fyrir á banka- eða gíróreikningi, sem
stofnaður er í þessu sérstaka tilefní.
Óheimilt er að nota féð i öðrum tilgangi en upphaflega var aflað, nema með
levfi dómsmálaráðuneytisins.
6. gr.
Halda skal nákvæmt reikningshald yfir söfnunarfé og öll útgjöld við hverja
fjársöfnun. Skal reikningshaldið endurskoðað af löggiltum endurskoðanda eða þeim,
er dómsmálaráðuneytið kann að útnefna til slíks.
7. gr.
Aður en 6 mánuðir eru liðnir frá því að fjársöfnun lýkur, skal reikningsyfirlit
hennar birt a. m. k. einu sinni í dagblaði, vikublaði eða á annan hátt. Sé söfnunarfé innan við 100 þús. krónur, nægir þó að tilkynna opinberlega, að reikningsyfirlit
fjársöfnunarinnar sé til sýnis í a. m. k. 14 daga á nánar tilteknum stað.
Viðkomandi lögreglustjóra skal og sent reikningsyfirlit söfnunarinnar ásamt
tilkynningu um, hvar og hvenær birting skuli fara fram.
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8. gr.

Lög þessi gilda ekki um:
1) Söfnun á notuðum verðlitlum hlutum.
2) Fjársafnanir á vegum dagblaðs í opinberu góðgerðarskyni, ef viðkomandi dagblað birtir skrá yfir framlag allra gefenda. Enn fremur skal viðkomandi dagblað birta viðurkenningu þeirra, er veita fénu viðtöku að söfnun lokinni.
3) Fjársafnanir við guðsþjónustur eða á samkomum, sem haldnar eru á vegum
trúarfélaga.
9- gr.

Dómsmálaráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara.
10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að öðrum
lögum.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. gr.

Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á 94. löggjafarþingi, en varð þá ekki útrætt. Því fylgdi
þá svo hljóðandi greinargerð:
Fjársafnanir ýmiss konar eru orðnar mjög algengar. Jafnan fara þær fram í
góðum tilgangi, og það skal fram, tekið, að engin sérstök ástæða til tortryggni liggur
að baki þessa frumvarps. Hins vegar skortir nokkuð á um lagasetningu, sem ákvarði
fyrirkomulag og uppgjör slikra fjársafnana.
Ekki er það óalgengt, að fjársafnanir skili milljónum í hendur þeirra, sem
l'yrir þeim standa, og almenningur, sem þarna leggur fram sina fjármuni, á siðferðilega heimtingu á því að vita niðurstöður söfnunar og ráðstöfun fjárins.
Hverjum þeim aðila, er að fjársöfnun stendur, á einnig að vera það ljúft að
sýna allt á hreinu, svo að enginn blettur geti fallið á aðstandendur eða markmið
slikrar söfnunar. Hér virðist vanta allmjög nánari lagafyrirmæli. Þetta frumvarp,
sem mjög er sniðið eftir löggjöf í Danmörku, miðar að því, að hér komist á fastar
og skýrar reglur um framkvæmd og skipulag slíkra fjársafnana. Það skal rækilega
undirstrikað, að hér er á engan hátt verið að bregða fæti fyrir heilbrigðar fjársafnanir, frekar er hér um að ræða undirstrikun á tilvist þeirra og réttmæti, en um
leið ætti að vera hægara að stenima stigu við fjársöfnunum, sem engan rétt ættu
á sér.
Einnig ætti ákveðin lagasetning að koma í veg fyrir óþarfa og óréttmæta tortryggni, en reyndar skýra eðli og tilgangur frumvarpsins sig fullkomlega.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
1. gr. — Skýrir sig sjálf.
2. gr. — Grein þessi kveður á um það, hvað átt sé við með opinberum fjársöl'nunum. Skv. greininni er gert ráð fvrir því, að allar fjársafnanir séu opinberar, ef þær eiga sér ekki stað innan persónulegra eða félagslegra tengsla milli
þess, sem safnar, og þess, sem lætur fé af hendi rakna, eða byggja á sérstöku
sambandi þeirra á milli. Safnanir innan félaga eða samtaka, sem aðeins ná til
meðlima, eru skv. þessu frjálsar, enda eiga þá viðkomandi greiðan aðgang að
öllum gögnum og uppgjöri slíkra safnnna.
3. gr. — Heimild til opinberra fjársafnana er bundin leyfi lögreglustjóra á
þeim stað, sem félag eða stofnun á varnarþing eða ábyrgðarmaður söfnunar á lög-
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heimili, ef félag eða stofnun stendur ekki fvrir fjársöfnuninni. 1 þessu sambandi
gildir einu, hvort söfnunin sjálf er hundin ákveðnum svæðum eða nær til landsins alls.
Að öðru levti skýrir greinin sig sjálf.
4. gr. — 1 1. mgr. þessarar gr. er kveðið á um það, að fjársafnanir á götum
eða í húsum séu háðar leyfum.
Safnanir á götum og í húsum, geta verið af margs konar tagi og í ýmsum tilfellum, þannig að ástæðulaust er að amast við þeim. En með tilliti til þeirra óþæginda, sem, slíkar safnanir geta valdið þeim, sem ekki hafa áhuga á að láta fé af
hendi rakna til þeirra, þykir rétt að binda þær leyfi dómsmálaráðuneytisins.
í samræmi við ofangreindar rökserndir falia safnanir í samskotakassa eða potta
utan við ákvæði greinarinnar.
í 2. mgr. er lagt til, að keðjubréf í fjársöfnunarskyni séu óheimil, hverju nafni
sem slíkar safnanir nefnast og í hvaða tiigangi þær kunna að vera gerðar.
5. gr. — Sjálfsagt verður að teljast, að innkomið söfnunarfé sé lagt inn á sérstakan reikning, en á engan hátt blandað saman við t. d. fjármál félagssamtakanna, er fyrir þeim standa. Greinin skýrir sig sjálf að öðru leyti.
6. gr. — Hér er reikningshald gert að skyldu, enda forsenda þess, að hægt sé
að sannfæra sig um það, að rétt sé að staðið. í þessu sambandi er rétt að geta þess,
að hvorki i Noregi né Svíþjóð er til að dreifa lögum um opinberar fjársafnanir.
í Noregi eru hins vegar slikar fjársafnanir háðar leyfum lögregluyfirvalda. Á
hinn bóginn eru þar starfandi frjáls samtök í tengslum, við atvinnulífið, sem hafa
það að verkefni að fvlgjast með og yfirfara reikningsskil fjársafnana.
Þessu er einnig þannig farið í Svíþjóð. Samtök af sama tagi fylgjast með fjársöfnunum í tengslum við atvinnulífið og hafa m. a. gert samninga við póstyfirvöld um gíróþjónustu á þessu sviði. í Svíþjóð er það gert að skilvrði ofangreindu
fvrirkomulagi, að reikningsskil séu endurskoðuð af löggiltum endurskoðanda eða
viðurkenndum að öðru leyti.
7. gr. — Greinin ákvarðar birtingu á niðurstöðum fjársöfnunar, og eru aðferðir
mismunandi eftir heildarfjárhæð söfnunar. Þannig hvílir eðiilega meiri og betri
upplýsingaskylda á þeim, sem safna hundruðum þúsunda eða milljónum króna.
Nauðsvnlegt verður að teljast, að leyfisveitandi fái öll gögn í sinar hendur.
8., 9., 10. og 11. gr. — Skýra sig sjálfar.

Nd.

137. Frumvarp til laga

[49. mál]

um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum rikisstofnana.
(Eftir 2. umr. í Nd., 13. des.)
Snmhljóða þskj. 52 með þessum hreytingum:
2. gr. hljóðar svo:
Óheimilt er að láta starfsmenn starfa í þjónustu ríkisins eða ríkisstofnana,
nema fjárveiting eða heimild til launagreiðslu sé fyrir hendi. Þeir aðilar, sem sjá
um launagreiðslur, geta fengið staðfestingu fjárlaga- og hagsýslustofnunarinnar á
því, hvort slikar heimildir séu fyrir hendi.
3. gr. hljóðar svo:
Þegar starfsmaður, sem lög nr. 46/1973 taka til, er ráðinn í þjónustu ríkisins
skal það gert með skriflegum gerningi. Skal það tekið fram, hvort um skipun,
setningu eða ráðningu er að ræða.
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Sfarfsmenn, sem ráðnir eru eftir giidistöku laga þessara í minna en % starf,
eða ráðnir skv. sainningum stéttarfélaga og lög nr. 46/1973 taka ekki til, skal ráða
með skemmri uppsagnarfresti en 3ja mánaða. Setning í stöðu skal vera til ákveðins
tima.
5. gr. hljóðar svo:
Ráðningarnefnd ríkisins skipa þrír inenn, formaður fjárveitinganefndar, einn
skipaður af rikisstjórninni og einn af fjármálaráðherra, og er hann formaður
nefndarinnar.
Varamann formanns fjárveitinganefndar skipar fjárveitinganefnd, en ríkisstjórn
og fjármálaráðherra sinn hvor varamann.
9. gr. hljóðar svo:
Fjármálaráðuneytið lætur gera eyðublöð fyrir ráðningarbréf, sem öllum stofnunum rikisins er skylt að nota við ráðningu starfsmanna, sem ráðnir eru í hálft
starf eða meira gegn föstum mánaðarlaunum og eigi eru skipaðir.
Starfsmaður á rétt á að fá í hendur afrit af ráðningarbréfi sínu staðfestu af
viðkomandi ráðuneyti og fjármálaráðuneytinu.
10. gr. hljóðar svo:
Semja skal árlega skrá yfir þá starfsmenn ríkisins, sem ákvæði 1. mgr. 3. gr.
taka til og ráðnir eru í hálft starf eða meira með a. m. k. þriggja mánaða uppsagnarfresti. Fjármálaráðuneytið sér mn gerð þessarar skrár, og skal hún lögð
fram með fjárlagafrumvarpi.

Sþ.

138. Tillaga til þingsályktunar

[113. mál]

um öryggisbúnað flugvalla.
Flm.: Friðjón Þórðarson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta nú þegar gera athugun á því,
hvernig komið verði upp á sem skennnstum tíma nauðsynlegum öryggisbúnaði á
flugvöllum landsins.
Greinargerð.
Á undanförnum árum hafa flugsamgöngur farið ört vaxandi hér á landi. Flugfloti landsmanna hefur stækkað ár frá ári. Flogið er allan ársins hring um svo
að segja allar byggðir landsins. Flugvélarnar flytja bæði fólk og varning og sinna
hinum mikilvægustu þjónustustörfum af vinsu tagi. Iðulega er flogið í misjöfnum
veðrum, í skammdegi og skuggalegu útliti, og raunar oft teflt á tæpasta vaðið, þegar
ínikið liggur við. Sumar byggðir landsins eru þannig settar, að þær verða nær eingöngu að treysta á flugið, þegar samgönguleiðir á landi teppast af snjó að vetrarlagi. Lítið er um hentugar skipaferðir ineð ströndum fram að því er tekur til hinna
smærri staða. Aðstæður eru viða erfiðar. Stundum lokar ís höfnum og siglingaleiðum.
Á landinu öllu eru nú um 100 flugvellir, stórir og smáir, sbr. meðfylgjandi
skrá. Þeir eru mjög misjafnir að gæðum. Til hinna stærri og betri flugvalla er
reglubundið áætlunarflug einu sinni eða oftar í viku hverri. En hinir minni sjúkraflugvellir eru varla notaðir nema í brýnustu neyð. Flestir flugvallanna eiga það
sameiginlegt, að þeir þurfa endurbóta við. Þörfin er að vísu ekki alls staðar jafnbrýn. Hún er að sjálfsögðu meiri, þar sem um reglubundið áætlunarflug er að
ræða. En alls staðar verður að fullnægja ákveðnum öryggiskröfum, ef viðunandi
á að vera. Þar er margs að gæta. Flugvellirnir sjálfir verða að vera vel úr garði
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gerðir hvað undirbyggingu, yfirborð og umhverfi snertir, svo að nokkuð sé nefnt.
Auk þess þarf ákveðinn öryggisbúnaður að vcra fyrir hendi.
Því má ekki gleyma, að mikið átak hefur verið gert í öryggismálum íslenskra
l'lugmála á undanförnum árum. Þar höfum við notið mikilvægrar alþjóðlegrar
aðstoðar. Fjárveitingar á þessu sviði hafa á hinn bóginn jafnan verið af skornum
skammti. En mikið starf hefur veríð unnið við afar slæm og erfið skilyrði. Framvinda mála hefur verið ör og farsæl í flestum greinum. Með hliðsjón af því, hve
flugið er orðið ríkur þáttur i lífi og starfi margra landsmanna, þarf engan að
undra, þó að meta þurfi aðstöðu þess alla og undirbúa ný átök, m. a. í öryggismálum.
Flugmálastjórnin og öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna hafa gert
ýmsar tillögur til úrbóta í þessum efnum á flugvöllum landsins. Að mati þeirra
og fleiri aðila, sem best þekkja til þessara mála, þarf margt að lagfæra. Nefna
má sem dæmi flugbrautir og brautarenda. Sums staðar þarf að fjarlægja mannvirki
eða ákveðna hluti og koma upp gripheldum girðingum. Yfirborð flugbrauta er víða
lélegt eða of gróft. Þar þarf að malbika. Talið er, að malbika þurfi alla þá flugvelli, sem notaðir eru til áætlunarflugs. Fullgera verður öryggissvæði á öllum
flugvöllum hið fyrsta. Lýsing á flugvöllum er víða ófullkomin eða engin. Stefna
verður að uppsetningu fullkominna aðflugstækja við alla flugvelli. Þá þurfa
nauðsynleg slökkvitæki að vera til staðar. Hér er fátt eitt upp talið. En af þessu
má ráða, að hér er mikið verk að vinna, sem ekki má dragast úr hófi fram. Ekki
verður allt unnið samtímis.
Það er skoðun flutningsmanns, að hér sé um að ræða mikilvægt öryggismál
fyrir alla landsmenn. Nauðsynlegt sé að láta athuga, hvernig best og haganlegast
verði að þvi unnið á sem skemmstum tima.
Flugvallaskrá, reglubundið áætiunarflug.
Lendingar
á viku

Flugrekstraraðili

Flugvöllur

Flugfélag tslands

Reykjavík........
Patreksfjörður .
Þingeyri .......
Isafjörður ....
Sauðárkrókur .
Akureyri .......
Húsavík .........
Raufarhöfn ...
Þórshöfn .......
Egilsstaðir
Neskaupstaður
Hornafjörður .
Fagurhólsmýri
Vestmannaeyj ar

..

Reykjavik .............
Rif .........................
Stykkishólmur
Búðardalur ...........
Reykhólar .............
Holt í Önundarfirði
Blönduós ..............
Hólmavík .............
Gjögur ..................
Siglufjörður .........

..

Vængir h.f.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

..
..
..

..

73
3
3
11
3
29
4
3
3
9
3
4
1
14
28
5
5
2
2
2
4
2
2
4

Flugvélartegund

F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
F—27
DCH—6
DCH—6
DCH—6
DCH—6
DCH—6
DCH—6
DCH—6
DCH—6
DCH-—6
DCH—6
74
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Lendingar
á viku

FlugrekstraraSili

Flugvöllur

Norðurflug h.f.

Akureyri ...............................
Grímsey ................................
Húsavík .................................
Kópasker

14
2
2

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

2

Raufarhöfn ...........................
Þórshöfn ...............................
Vopnafjörður ........................

2
2
4

Fhigfélng Austurlands Egilsstaðir

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

16

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

2

Vopnafjörður ........................
Bakkafjörður ........................

3
3

Þórshöfn

Borgarfjörður ..........................

3

Djúpivogur ...........................

2

Fáskrúðsfjörður

1

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

Flugvallaskrá, sjúkraflugvellir.
Álftaver
Kerlingarfjöll
Arngerðareyri
Koll afj arðarnes
Auðkúluheiði
Króksfjarðarnes
Látrar
Berjanesfitjar
Bolungarvík
Mariubakki
Melanes
Breiðabólstaður
Melgraseyri
Breiðdalur
Búrfell
Múlakot
Bæir
Narfastaðamelar
Núpur
Einholtsmelar
ólafsfjörður
F áskrúðsfjörður
Refsstaðamelar
Ferjukotsbakkar
Fjöíl
Reyðarfjörður
Reykjanes
Flatev á Skjálfanda
Sandskeið
Foss á Sfðu
Sandur
Gcysir i Haukadal
Selárdalur
Gjögur
Sellandafjöll
Grafarnes
Skálavatn
Grímsstaðir
Skálmarnes
Gunnarsholt
Skógasandur
Hella
Sprengisandur
Herðubreiðarlindir
Starmýri
Hnausar
Steinasandur
Hrífunes
Stóra-Holt
Hrísey
Stóri-Kroppur
Hrísnes
Strandsel
Hveravellir
Ingjaldssandur
Vik í Mvrdal
Þórisdalur
Kaldármelar
Þórisós
Kalmanstunga
Ærlækur
Kambsnes

Flugvélartegund

C—45
C—45
C—45
C- 45
C—45
C—45
C—45
BE—55
BE—55
BE—55
BE—55
BE—55
BE—55
BE— 55
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139. Frumvarp til laga
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[114. máll

um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis.
Flm.: Benedikt Gröndal.

f

.

1 8r'

Á eftir 32. gr. laganna komi ný grein svohljóðandi:
Heimilt er þingmanni að óska þess af forseta sameinaðs þings eða forsetum
deilda, að hann fái að taka til máls utan dagskrár, og skal hann þá greina umræðuefni. Telji forseti málið aðkallandi eða af öðrum ástæðum ekki geta lotið
reglum um venjulega meðferð þingmála, skal hann verða við ósk þingmannsins og
ieyfa umræður í tilefni af máli hans.
Þingmaður skal tryggja sér leyfi forseta og tilkynna viðkomandi ráðherra
ræðuna að minnsta kosti þrem stundum fyrir upphaf fundar.
Reynist umræðuefnið að dómi forseta vera í eðli sínu spurning til ráðherra,
gilda ákvæði 5. mgr. 32. gr. um ræðutíma.
Sé umræðuefni ekki spurning að dómi forseta, skal fyrsti ræðumaður hvers
flokks, svo og viðkomandi ráðherra, fá 10 mínútna ræðutima, en önnur ræða þeirra,
svo og ræður annarra þingmanna, skulu eigi vera lengri en 5 minútur.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
í þingsköpum segir ekkert um umræður utan dagskrár, og er því algerlega á
valdi forseta, hvort hann leyfir þær eða ekki, svo og hvernig hann hagar þeim.
Oft gerast atburðir skyndilega eða mikilsverð mál upplýsast óvænt, svo að
Alþingi hlýtur um að fjalla. Af þessum sökum er þýðingarmikið, að slíkar umræður geti farið tafarlaust fram, þótt ekki hafi verið unnt að flytja málin eins og
venjuleg þingmál. Þessu hlutverki hafa umræður utan dagskrár gegnt á Alþingi, og
þær eru þvi meðal veigamestu liða í þingstörfunum.
Ekki verður því neitað, að stundum kveðja þingmenn sér hljóðs utan dagskrár
til þess að vekja athygli á sjálfum sér og áhugamálum sinum, enda skýra fjölmiðlar oft á tíðum meira og betur frá því sem gerist utan dagskrár en innan hennar.
Þessi misnotkun er þó léttvæg miðað við raunverulegt hlutverk umræðna utan dagskrár sem áður getur.
Á síðustu árum, sérstaklega eftir að ræðutími um fyrirspurnir var takmarkaður 1972, hafa forsetar tekið upp þá reglu að láta þann ræðutíma gilda um allar
umræður utan dagskrár. Hafa þeir rökstutt þessa stefnu með því, að fyrirspurn
flutt utan dagskrár eigi ekki að njóta sérréttinda lengri ræðutíma umfram þær fyrirspurnir, sem þingmenn flytja á venjulegan hátt og verða að auki oft að bíða lengi
eftir svörum við.
Ýmsir alþingismenn hafa mótmælt þessari ákvörðun forseta og jafnvel neitað að
hlíta henni. Þeir hafa það til sins máls, að ræður utan dagskrár eru oft ekki fyrirspurnir, en geta fjallað um stórmál, svo að ekki er eðlilegt, að þar sé beitt hinum
ströngu tímatakmörkunum, er gilda um fyrirspurnir.
Starfshættir Alþingis eru sérkennilegir að því Ieyti, að fundir eru settir og ýmis
störf unnin, svo sem afgreiðsla fundargerða, tilkvnningar, ýmis erindi o. fl„ áður en
hin eiginlega dagskrá hefst. Aðrir Iíta svo á, að um leið og fundur er settur, sé dagskrá hans hafin, og geti því ekkert gerst „utan dagskrár**. Samt eru í flestum lýðræðislöndum til einhverjar leiðir til þess, að þing geti fyrirvaralaust rætt mál, sem upp
koma, enda þótt þau séu ekki á dagskrá. í breska þinginu er til dæmis algengast, að
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þingmaður flytji tillögu um, að fundi skuli slitið. Er talið, að slík tillaga sé í eðli sínu
svo víðtæk, að innan ramma hennar megi fjalla um hvaða mál sem þingmönnum
þóknast. Gerist þetta oft undir lok þingfunda síðla kvölds í London. Tilgangurinn og
árangurinn er þó hið sama og með umræðum utan dagskrár á Alþingi.
Frumvarp þetta er flutt vegna vaxandi ágreinings um framkvæmd á umræðum
utan dagskrár. Er gert ráð fyrir, að þær verði viðurkenndar í þingsköpum sem þáttur
í þingstörfum, en lúti tvenns konar reglum um ræðulengd, eftir því hvort um hreina
fyrirspurn er að ræða eða nauðsynlega umræðu um stórmál, sem skyndilega hefur
horið að höndum.
Enda þótt slík ákvæði yrðu sett í þingsköp, er æskilegt, að umræður utan dagskrár verði takmarkaðar sem allra mest, því að þær eru utan við ramma venjulegra
þingstarfa. Ættu forsetar að beita áhrifum sínum til að draga úr slíkum umræðum
ýmist með fortölum eða neitun, ef málefni þingmanna gefa ekki ríkt tilefni til undantekninga og gætu hlotið meðferð eftir öðrum leiðum innan þingsins.

Ed.

140. Frumvarp til laga

[115. máll

um breyting á lögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953.
Flm.: Steingrímur Hermannsson, Halldór Ásgrímsson.
1 gr.

5. gr. laga um verðjöfnun á olíu og bensini, nr. 34 frá 18. febrúar 1953, falli
niður.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
1 lögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953, segir svo
I 1. gr.:
„Söluverð á gasolíu, brennsluolíu, ljósaolíu og bensíni skal vera hið sama
á öllum útsölustöðum á landinu".
1 5. gr. þessara laga er flugvélabensín hins vegar undanskilið.
1 reglugerð um verðjöfnun á olíu og bensíni frá 29. desember 1956 segir því
svo í 1. gr., meðal annars:
„Söluverð á bensíni, öðru en flugvélabensíni, skal vera hið sama frá öllum
útsölustöðum, þ. e. birgðastöðvum og bensíndælum'*.
Samkvæmt upplýsingum frá olíufélaginu Skeljungi var útsöluverð s. 1. haust á
nokkrum stöðum á landinu fvrir hvern lítra af flugvélabensíni eins og hér segir:
Reykjavik ............................................................................ kr. 20.10
Akureyri ............................................................................. — 21.95
Egilsstaðir .......................................................................... — 25.05
ísafjörður ............................................................................ — 25.65
Höfn í Hornafirði ............................................................... — 25.90
Flugvélabensín er þannig yfirleitt um 25 af hundraði dýrara utan Reykjavíkur,
nema á Akurevri. í þessu verði mun þó ekki vera reiknaður fullur flutningskostnaður.
Á undanförnum árum hefur smáuin flugfélögum með aðsetur í hinum ýmsu
landshlutum fjölgað. Þau hafa innt af hendi ómetanlega þjónustu fyrir samgöngur viðkomandi landshluta. Sjúkraflug hefur í mörgum tilfellum byggst á slíkum flug-
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félögum. Þau hafa annast mikið farþegaflug og póstsamgöngur í vaxandi mæli, og
ýmsa aðra ómetanlega þjónustu slíkra flugfélaga mætti nefna.
Víðast hvar verða þessi flugfélög að greiða 25 af hundraði hærra verð fyrir
hensín það, sem þau nota, en flugfélögin, sem staðsett eru í Reykjavík. Þetta getur
munað mjög miklu í rekstrarkostnaði þessara flugfélaga, jafnvel svo að rekstrargrundvöllur næst ekki.
Sala á flugvélabensíni utan Reykjavíkur er hins vegar sáralítið brot af því, sem
selt er í Reykjavík. Verðjöfnunargjald yrði því mjög lágt.
Ef til vill má afsaka umrætt ákvæði með því, að mjög fáar flugvélar voru staðsettar á landsbyggðinni árið 1953. Þetta er hins vegar gjörbreytt nú. Því er orðið
mjög aðkallandi að koma nú einnig á verðjöfnun á flugvélabensíni.

Nd.

141. Frumvarp til laga

[15. mál]

um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg.
(Eftir 2. umr. í Nd., 13. des.)
Samhljóða þskj. 17 með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:
Ríkissjóður gefur út happdrættisskuldabréf að upphæð allt að 2 000 milljónir
króna til sölu innanlands á næstu fjórum árum.
7. gr. hljóðar svo:
Fjármunir þeir, er inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu renna
til Vegasjóðs, og skal þeim varið að % hlutum til að greiða kostnað við gerð Norðurvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur og að % hluta til að greiða kostnað við
gerð Austurvegar milli Reykjavíkur og Egilsstaða, um Suðurland. Kostnaður við
framkvæmd þessarar fjáröflunar greiðist af söluandvirði skuldabréfanna.

Ed.

142. Nefndarálit

[3. máll

um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 35 frá 29. apríl 1966, um Lánasjóð sveitarfélaga.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og var sanmiála um að mæla með samþvkkt þess óbreytts.
Alþingi, 13. des. 1974.
Steinþór Gestsson,
Helgi F. Seljan.
Þorv. Garðar Kristjánsson,
fundaskr.
form., frsm.
Jón Helgason.
Eggert G. Þorsteinsson.
Steingr. Hermannsson.
Axel Jónsson.
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Sþ.

143. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá fjárveitinganefnd.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 1 02 101 Menntamálaráðuneytið 03 Endurskoðun námsefnis.
Fyrir „27 807“ kemur ............................................................................
2. Við 4. gr. 1 02 101. Nýr liður:
06 Námskeið kennara, sem hafa ekki full réttindi .........................
3. Við 4. gr. 1 02 206 Orðabók háskólans 0 10 Laun.
Fyrir „7 214“ kemur .............................................................................
4. Við 4. gr. 1 02 307 Menntaskóli á Austurlandi, bygging.
Fyrir „15 000“ kemur ............................................................................
5. Við 4. gr. 1 02 310 Menntaskólar 0 10 Laun.
Fyrir „17 438“ kemur ............................................................................
6. Við 4. gr. 1 02 310 Menntaskólar 0 27 Viðhald.
Fyrir „12 010“ kemur ............................................................................
7. Við 4. gr. 1 02 431 Iðnfræðsluráð.
a. Við 0 10 Laun.
Fyrir „3 544“ kemur ........................................................................
b. Við 02 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „1 850“ kemur ........................................................................
8. Við 4. gr. 1 02 514 Iðnskólinn í Reykjavík 0 20 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „672“ kemur .................................................................................
9. Við 4. gr. 1 02 516 Iðnskólar.
a. Fyrir „30 000“ kemur ......................................................................
b. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Iðnskólar (1 02 516).
1. Reykjavík .................................................................
12 000
2. Hafnarfjörður ..........................................................
5 000
3. Keflavik ...................................................................
1000
4. Akranes....................................................................
2 000
5. ísafjörður................................................................
2 000
6. Akureyri ...................................................................
3 600
7. Akureyri, til undirbún. verknámsd.........................
1 000
8. Neskaupstaður..........................................................
2 400
9. Vestmannaeyjar ......................................................
5 000
---------------10. Við 4. gr. 1 02 518 Fiskvinnsluskólinn 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „3 500“ kemur .................................. ...........................................
11. Við 4. gr. 1 02 581 01 Til Verslunarskóla tslands.
Fyrir „47 385“ kemur ............................................................................
12. Við 4. gr. 1 02 581 02 Til Samvinnuskólans.
Fyrir „7 254“ kemur .............................................................................
13. Við 4. gr. 1 02 608. Héraðsskólar.
a. Við 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „97 000“ kemur ....................................................................
b. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:

24 807
1 000
7 769
30 000
18 938
17 010
7 544
3 850
1000
34 000

34 000

6 500
58 785
8 854
124 000
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Héraðsskólar (02 608).
1. Reykholt ...................................................................
2. Núpur ......................................................................
3. Reykir ......................................................................
4. Reykjanes ...............................................................
5. Laugar ......................................................................
6. Eiðar ........................................................................
7. Skógar ......................................................................
8. Laugarvatn .............................................................

Þús- kl'
20 000
6 000
30 000
30 000
20 000
11000
4 000
3 000

■-----------------

124 000

14. Við 4. gr. 1 02 621. Nýr liður:
621 Skálholtsskóli:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .............
7 000
Gjöld samtals ......................................................................

7 000

15. Við 4. gr. 1 02 762 Framlög til byggingar grunnskóla og ibúða fyrir
skólastjóra.
a. Fyrir „800 000“ kemur .................................................................... 1018 864
b. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra (02 762).
1. Réttarholtsskóli ......................................................
2. Fossvogsskóli ..........................................................
3. Árbæjarskóli, 2. áf..................................................
4. Árbæjarskóli, 3. áf..................................................
5. Hvassaleitisskóli, 2. áf.............................................
6. Fellaskóli, 1. áf........................................................
7. Fossvogsskóli, 2. áf..................................................
8. Hólabrekkuskóli ......................................................
9. Höfðaskóli, 1. áf.......................................................
11. Hagaskóli, íþr...........................................................
12. Fellaskóli, breytingar .............................................
13. Fjölbrautaskóli, 1. áf...............................................
14. Fjölbrautaskóli, 2. áf. C ........................................
15. Kvennaskóli ...........................................................
16. Langholtsskóli ........................................................
17. Vogaskóli, 5. áf........................................................
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Akranes, barnaskóli, lóð ........................................
Akranes, gagnfræðaskóli ........................................
Akranes, íþróttahús ...............................................
Kleppjárnsreykir, ibúðir og lóð ...........................
Kleppjárnsreykir, íbúðHvanneyri I ......................
Varmaland, íbúðir .................................................
Varmaland, íþróttahús ..........................................
Borgarnes, íþróttahús .............................................
Borgarnes, lóð ........................................................
Laugagerðisskóli, jarðboranir ...............................

1 013
6 598
1 330
13 785
104
18 000
12 429
20 000
10 000
18 000
13 757
9 000
38 000
5 000
16 000
40 000
1 500
9 000
17 000
798
2 500
3 741
9 000
16 000
529
500
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Laugagerðisskóli, íbúðir ........................................
Laugagerðisskóli, skóli — iþr................................
Lýsuhóll ...................................................................
Hellissandur, íþróttahús ........................................
Hellissandur, skóli .................................................
Grundarfjörður, íbúð .............................................
Grundarfjörður, skóli .............................................
Stykkishólmur, skóli .............................................
Stykkishólmur, íbúð ...............................................
Búðardalur, skóli, 1. áf...........................................
Laugar, skóli, 2.—4. áf............................................

954
1 000
500
14 000
2 500
418
4 500
7 000
1 670
7 500
6 551

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

ísafjörður, barnask..................................................
ísafjörður, smábarnask...........................................
ísafjörður, skólastjóraíbúð ....................................
Reykhólar ...............................................................
Barðaströnd .............................................................
Barðaströnd, íbúð ..................................................
Patreksfjörður ........................................................
Þingeyri ...................................................................
Mýrahreppur ...........................................................
Flateyri ....................................................................
Suðureyri .................................................................
Bolungarvík, sundlaug .........................................
Súðavík, íbúð ..........................................................
Hólmavík .................................................................
Fells- og Óspakseyrarhr.........................................
Bæjarhreppur ..........................................................

404
1 000
1 000
717
5 477
375
500
3 000
7 760
4 000
500
12 000
1 363
5 000
3 000
8 000

55.
56.
57.
58.
59.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Sauðárkrókur, dag- og heimavist .......................
Sauðárkrókur, verkkennsluhús .............................
Sauðárkrókur, sundlaug ........................................
Staðarhreppur ..........................................................
Laugarbakki, skóli, 1. áf.........................................
Laugarbakki, skóli, 2. áf.........................................
Þverárhreppur ........................................................
Húnavellir, skóli, 2. áf. — íbúð ...........................
Skagaströnd .............................................................
Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf..................................
Lýtingsstaðahr., íþróttaaðst.....................................
Hólahreppur ...........................................................
Hofsós, skóli, 1. áf..................................................
Hofsós, skóli, 2. áf..................................................
Hofsós, skóli, 3. áf..................................................
Haganeshreppur, sundlaug ....................................

12 000
1 000
1 519
3 000
1 000
18 000
1 213
20 000
1 000
33 000
2 494
4 000
2 958
7 000
3 000
844

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Akureyri, Glerárskóli, 1. áf....................................
Akureyri, Glerárskóli, 2. áf....................................
Akureyri, Lundaskóli, 1. áf....................................
Akureyri, Lundaskóli, 2. áf....................................
Akureyri, Oddeyrarskóli ........................................
Akureyri, íþróttahús ...............................................
Húsavík, gagnfræðask..............................................
Húsavík, gagnfræðaskóli, 2. áf..............................

2 706
10 000
16 160
10 000
3 000
3 000
1944
3 000

60.
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Ólafsfjöröur, skóli .................................................
Ólafsfjörður, heimav................................................
Svarfaðardalur,skóli ...............................................
Svarfaðardalur, mötuneyti......................................
Dalvík, heimav..........................................................
Hrísey ......................................................................
Árskógshreppur........................................................
Þelamörk, skóli ......................................................
Hrafnagilsskóli, 2. áf., íbúðir ...............................
Stórutjarnaskóli, skóli ...........................................
Stórutjarnaskóli, sundlaug ....................................
Skútustaðahreppur, skóli ......................................
Reykdælahreppur, skóli .........................................
Hafralækjarskóli ....................................................
Hafralækjarsköli, íþróttaaðst..................................
Skúlagarður, íbúð ..................................................
Lundur, íbúð ............................................................
Lundur, leikfimisalur .............................................
Lundur, skóli ..........................................................
Þórshöfn...................................................................

4 187
280
670
1 000
14 000
500
494
7 528
7 552
8 492
3 500
302
500
6 361
10 000
2 000
235
488
8 000
1 600

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Seyðisfjörður, skóli.................................................
Seyðisfjörður, ibúð .................................................
Seyðisfjörður, sundlaug .........................................
Neskaupstaður, barnaskóli ....................................
Neskaupstaður, gagnfræðaskóli .............................
Hliðarhreppur o. fl., skóli ....................................
Borgarfjarðarhreppur .............................................
Hallormsstaður, skóli .............................................
Egilsstaðir, skóli ....................................................
Egilsstaðir, íþróttah. — sundl................................
Eiðahreppur, ibúð ..................................................
Eskifjörður, skóli ...................................................
Reyðarfjörður, íþróttah............................................
Búðarhreppur, skóli ...............................................
Djúpivogur, skóli ..................................................
Nesjahreppur, skóli, 1. og 2. áf..............................
Nesjahreppur, mötuneyti ......................................
Höfn, gagnfræðaskóli, 1. áf....................................
Vestmannaeyjar, barnask.........................................
Vestmannaeyjar, sundlaug ....................................
Kirkjubæjarklaustur, skóli ....................................
Kirkjubæjarklaustur, íbúðir og sundl...................
Vík í Mýrdal ...........................................................
Rangárvallahr., kennarabúst....................................
Rangárvallahr., lóðir...............................................
Laugaland, stækkun skólans ................................
Selfoss, gagnfræðask................................................
Selfoss, verknámshús .............................................
Hraungerðishreppur, skóli ....................................
Villingaholtshreppur ...............................................
Skeiðahreppur, sundl................................................
Gnúpverjahreppur, íbúð ........................................
Hrunamannahreppur, íbúðir..................................

500
971
4 000
5 281
1 000
2 000
838
241
3 862
2 000
968
4 000
10 000
6 000
5 048
3 407
3 000
5 771
3 296
2 000
3 974
6 000
7 500
3 000
244
1 000
25 000
4 000
2 500
900
6 500
513
7 594

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Þús. kr.

132.
133.
134.
135.
136.
137.

Biskupstungnahreppur, íbúð..................................
Biskupstungnahreppur, sundl..................................
Grímsneshreppur, sundl...........................................
Hveragerði, skólastjóraíbúð ..................................
Hveragerði, íþróttahús ...........................................
Þorlákshöfn ...........................................................

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Keflavík, gagnfræðask., 2. áf..................................
15 000
Keflavík, íþróttahús ...............................................
1 000
Keflavík, barnaskóli .............................................
12 000
Krýsuvik...................................................................
26 000
Grindavík, skólastjóraíbúð ....................................
1 040
Grindavík .................................................................
3 000
Sandgerði, íþr...........................................................
2 000
Njarðvíkurhr., íþróttahús ......................................
10 000
Njarðvíkurhr., skóli ...............................................
9 000
Vatnsleysuströnd, skóli .........................................
5 000
Garðahreppur, íþróttahús ......................................
10 800
Garðahreppur, gagnfræðask.....................................
22 000
Garðahreppur, skóli ...............................................
3 500
Bessastaðahreppur ..................................................
3 000
Seltjarnarnes, skóli .................................................
30 000
Mosfellshreppur, gagnfræðask.................................
4 000
Mosfellshreppur, barnask.........................................
3 978
Mosfellshreppur, íþróttahús ..................................
1 000
Kjósarhreppur ........................................................
1450
Kópavogur, Þinghólssk., 2. áf................................
15 000
Kópavogur, Kópavogssk., 2. áf................................
1 622
Kópavogur, Kópavogssk., 3. áf................................
19 000
Kópavogur, Digranessk.............................................
240
Kópavogur, Digranessk., nýr áf.............................
4 000
Hafnarfjörður, íþróttah............................................
1 388
Hafnarfjörður, Viðistsk., 2. áf................................
1 201
Hafnarfjörður, Flensborgarsk., 2. áf.....................
14 000
Hafnarfjörður, Víðistsk., 3.—4. áf.........................
10 000
---------------- 1 007 764

Til undirbúnings að framkvæmdum við skólabyggingar:
1. Laugalækjarskóli ....................................................
2. Seljaskóli .................................................................
3. Ölduselsskóli ...........................................................
4. Eiðisgrandaskóli......................................................
5. öldutúnsskóli ..........................................................
6. Borgarnesskóli ........................................................
7. Ólafsvík, skóli ........................................................
8. Grundarfjörður, sundlaug ......................................
9. Bíldudalur, íþróttahús ...........................................
10. Súðavík, skóli ..........................................................
11. Hvammstangi, sundlaug ........................................
12. Haganeshreppur, skóli ...........................................
13. Dalvík, skóli ...........................................................
14. Þelamörk, íþróttahús .............................................
15. Hrafnagil, íþróttahús ................................
16. Hrafnagil, barnaskóli .............................................

2 100
4 229
5 562
290
5 500
3 756

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Grenivík, skóii ........................................................
300
Reykdælahreppur, ibúð ..........................................
300
Skútustaðahreppur, sundlaug ..............................
300
Kópasker, skóli ......................................................
300
Raufarhöfn, iþróttahús — sundl............................
300
Vopnafjörður, íþróttahús — sundl.........................
300
Hallormsstaður, íþróttahús —íbúð........................
300
Breiðdalshreppur, skóli ..........................................
300
Höfn, Hornafirði ....................................................
300
Austur-Landeyjar, skóli .........................................
300
Vestur-Landeyjar, skóli ..........................................
300
Hvolhreppur, skóli — sundlaug...........................
300
Rangárvallahreppur, skóli ....................................
300
Selfoss, barnaskóli .................................................
300
Eyrarbakki, barnaskóli ..........................................
300
Stokkseyri, sundlaug .............................................
300
Þorlákshöfn, barnaskóli ........................................
300
Laugardalshreppur, íbúð ........................................
300
Seltjarnarnes, sundlaug .........................................
300
Öldutúnsskóii, 3. áf.................................................
300
Snælandsskóli, Kópavogi ........................................
300
----------------

11100
1 018 864

16. Við 4. gr. 1 02 884 Til jöfnunar á námskostnaði.
Fyrir „100 000“ kemur ..........................................................................
17. Við 4. gr. 1 02 901 Landsbókasafn 0 10 Laun.
Fyrir „20 713“ kemur ............................................................................
18. Við 4. gr. 1 02 902 Þjóðminjasafn 0 92 Til sveitarfélaga.
Fyrir „3 000“ kemur .............................................................................
19. Við 4. gr. 1 02 975 Vísindasjóður.
Fyrir „3 000“ kemur .............................................................................
20. Við 4. gr. 1 02 982 14 Til leiklistarskóla.
Fyrir „1 500“ kemur .............................................................................
21. Við 4. gr. 1 02 986 íþróttasjóður 04 Til byggingar íþróttamannvirkja.
a. Fyrir „41 000“ kemur ......................................................................
b. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
a. önnur greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja samþykktra í
fjárlögum 1973:
Kr.

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

Fimleikafélag Hafnarfj., íþróttavöllur .............
Kópavogur, leikvangur, 1. áfangi ....................
Reykjavík, Árbæjarvöllur ..................................
Reykjavík, Bláfjöll (skíðamannv.) ..................
Reykjavík, Laugardalsframkv., 2. áfangi...........
Reykjavík, Sundlaug Vesturb., 2. áfangi ...........
Knattspyrnufél. Fram, vallarhús
...........
Glímufél. Ármann, íþróttahús ............................
Knattspyrnufél. Valur, grasvöllur ....................
Knattspyrnufél. Reykjavíkur, íþróttahús ....
ísafjörður, gras- og malarvöllur ....................
Ólafsfjörður, malarvöllur ..................................
Knattspyrnufél. Þór, Akureyri, malarvöllur ..

541 000
6 588 200
420 000
1269 200
5 097 800
3 651000
1 165 600
2 683 000
567 500
1313 300
782 200
465 700
218 300

110 000
20 993
3 500
5 000
2 300
53 932

Kr.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kr.
Kr.
Húsavík, grasvöllur ............................................. 1 201 200
Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar ............. 1 770 000
Umf. Víðir, Gerðahr., malarvöllur ....................
222 900
Umf. Þróttur, Vatnsleysustr., malarvöllur ....
164700
Umf. Afturelding, Mosf., malarvöllur .............
189 700
Borgarnes, malarvöllur ......................................
373 800
Ums. Borgarfjarðar, Varmal., íþróttavöllur ....
170800
Eyrarsveit, malarvöllur ......................................
240 000
Stykkishólmur, malarvöllur ...............................
295 600
Patreksfjörður, malarvöllur ...............................
446 400
Þingeyri, malarvöllur ..........................................
243 700
Bolungarvik, malarvöllur ..................................
245 000
Skagaströnd, malarvöllur ..................................
226 500
Þórshöfn, sundlaug .............................................
196 600
Egilsstaðahreppur, malarvöllur .......................
226 500
Hvammshr. (Vík í Mýrdal), malarvöllur ....
286000
Selfoss, íþróttasvæði ..........................................
505 300
---------------- 31 767 500

b. Fyrsta greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja samþykktra í
fjárlögum 1974:
1. Knattspyrnufél. Haukar, íþróttahús ................ 1378 900
2. Golfkl. Keilir, golfvöllur og hús.......................
284 600
3. Kópavogur, malarv. og vallarhús ....................
65 700
4. Tennis- og bandmintonfél. Rvíkur, iþróttahús 3 571600
5. Knattspyrnufél. Rvíkur, grasvöllur og þakl. ..
597 100
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, áhöld...........................
12 400
7. Knattspyrnufél. Víkingur, skíðaskáli ...............
115 900
8. Ungtemplarafél. Hrönn, skíðaskáli ................
75 300
9. Knattspyrnufél. Víkingur, lýsing við völl ....
27 400
10. Knattspyrnufél. Fram, grasvöllur ....................
472 300
11. Reykjavík, vallarhús í Árbæjarhverfi ............. 1 053 000
12. Reykjavík, skautasvell ...................................... 4 257 000
13. Akranes, hlaupabraut .........................................
514 800
14. Golfkl. Leynir, golfvöllur ..................................
70 300
15. Sauðárkrókur, völlur, framh.......................
228
900
16. Golfkl. Siglufjarðar, golfvöllur ........................
71200
17. Skiðafél. Siglufj., Skiðaborg, skiðastökkbr. ..
251900
18. íþróttabandalag Siglufj., íþróttamst. Hóli....
227200
19. Ólafsfjörður, golfvöllur ......................................
71 200
20. Akureyri, skíðahótel .........................................
306 000
21. Akureyri, sldðatogbraut og skíðatroðari .........
467 700
22. Akureyri, skíðastökkbraut...........................
210
800
23. Knattspyrnufél. Akureyrar, íþróttavöllur ....
197200
24. Sjóróðrafélag Akureyrar, bátar .......................
25 300
25. Húsavík, skíðatogbraut ......................................
168 400
26. Neskaupstaður, íþróttavöllur ...........................
220 400
27. Vestinannaeyjar, malarvöllur ...........................
262 800
28. Miðneshreppur, malarvöllur ...............................
136 900
29. Njarðvíkurhreppur, malarvöllur .......................
60 800
30. Grindavík, malarvöllur ......................................
48 500
31. Umf. Islendingur, Andakíl, sundlaug .............
105 200
32. Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, íþróttav. ..
23800
33. Umf. Barðastr., sundlaug ..................................
125 900

597

Þingskjal 143
Kr.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.

Kr.

Flatevrarhreppur, íþróttavöllur .......................
168 400
Suðureyrarhreppur, íþróttavöllur ....................
230 300
Hólmavíkurhreppur, íþróttavöllur ....................
52 600
Umf. Kirkjubólshrepps, íþróttavöllur .............
23 700
Umf. Kormákur, Hvammstanga, íþróttavöllur ..
267 800
Umf. Öxndæla, íþróttavöllur ...........................
12 000
Umf. Geislinn, S.-Þing., iþróttavöllur .............
110 600
Reykjahreppur, íþróttavöllur ...........................
53100
Skútustaðahreppur, íþróttavöllur ....................
462 700
Umf. Bjarmi, Fnjóskadal, íþróttavöllur .............. 12 000
Umf. Borgarfj., N.-Múl., íþróttavöllur ..............
39 400
Eskifjörður, iþróttavöllur ..................................
839 300
Umf. Hrafnkell Frevsgoði, Breiðd., íþróttav. ..
15900
Umf. Máni, Nesjum, íþróttavöilur ..................
126 000
Hafnarhreppur, A.-Skaft., íþróttavöllur .........
839 400
Hveragerði, böð við sundlaug ...........................
105 200
---------------- 19 064 800

c. Til undirbúnings nýrra íþróttamannvirkja:
1. Reykjavik, iþróttavöllur í Fossvogi .................
333 000
2. Reykjavík, íþróttavöllur í Breiðholti II ...........
333 000
3. Knattspvrnufél. Rvikur, lvfta í Skálafelli ....
140 000
4. íþróttafél. Rvíkur, skáli í Bláfjöllum ..............
120 000
5. Knattspyrnufél. Þróttur, vallarhús, grasvöllur
575 000
6. Golfkl. Suðurnesja, völlur Leiru ....................
100 000
7. Seltjarnarnes, iþróttavöllur ...............................
220 000
8. Fimleikafél. Hafnarfjarðar, grasvöllur ........
35 000
9. Garðahreppur, tæki, íþróttavöllur, sundlaug ..
53000
10. Ólafsvikurhreppur, grasvöllur ...........................
60 000
11. íþróttabandalag Akraness, tæki .......................
10 000
12. Stvkkishólmshreppur, sundlaug, 2. áfangi ....
15000
13. Golfkl. Borgarness, völlur ..................................
50 000
14. Héraðsfélagsh. og iþróttahús að Varmalandi ..
20000
15. fþróttafél. Grettir, Flateyri, skiðalvfta .........
15 000
16. Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús......
90
000
17. Skfðafél. Siglufj., Skíðahorg, skfðalyfta .........
55 000
18. Skiðafél. Fljótamanna, skiðaiþróttaaðstaða ....
30000
19. Raufarhafnarhreppur, íþróttavöllur ................
52 000
20. Umf. Revnir, Árskógsströnd, sundlaug .........
30 000
21. Umf. Mývetningur, vallarhús ...........................
40 000
22. Héraðssamband S.-Þing., stækkun vallar að
Laugum ...............................................................
30 000
23. Golfklúbhur Húsavikur, völlur .......................
50 000
24. Skútustaðahreppur, vallarhús og sundlaug ..
145000
25. Þórshöfn, fþróttavðllur ......................................
52 000
26. Golfkl. Hafnarhrepps, A.-Skaft., völlur og tæki
50 000
27. Búðakauptún, íþróttavöllur ...............................
66 000
28. Umf. Hrunamanna, lúkning laugarhúss .........
15 000
29. Umf. Skeiðamanna, búningsklefar við völl ....
66000
30. ölfushreppur, íþróttavöllur Þorlákshöfn ....
100000
31. Selfosshreppur. stækkun vallarhúss ................
150 000
------- --------- 3 100 000
53 932 300
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22. Við 4. gr. 1 02 988 04 Ungmennafélag Islands.
Fyrir „2 200“ kemur .............................................................................
23. Við 4. gr. 1 02 989 02 íþróttasamband íslands.
Fyrir „10 317“ kemur ............................................................................
24. Við 4. gr. 1 02 999 33 Til Kvenfélagasainbands íslands.
Fyrir „1 700“ kemur .............................................................................
25. Við 4. gr. 1 04 201 Búnaðarfélag íslands 06 Nautgriparækt.
Fyrir „4 007“ kemur .............................................................................
26. Við 4. gr. 1 04 206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins.
a. Við 03 Búfjárræktardeild.
Fyrir „19 948“ kemur ......................................................................
b. Við 06 Bútæknideild.
Fyrir „5 161“ kemur ........................................................................
c. Við 08 Gróðurrannsóknir og kortagerð.
Fyrir „8 907“ kemur ........................................................................
d. Við 10 Tilraunastöðin Akureyri.
Fyrir „5 148“ kemur ........................................................................
e. Nýr liður:
15 Ylræktarverkefni í Hveragerði í tengslum við FAO ...........
27. Við 4. gr. 1 04 235 Landgræðsla 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „170 000“ kemur ..........................................................................
28. Við 4. gr. 1 04. Nýr liður:
236 Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti.
0 90 Yfirfærslur.
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ..................................
6 000
Gjöld samtals ......................................................................
29. Við 4. gr. 1 04 286 07 Jarðræktarframlög.
Fvrir „229 018“ kemur ..........................................................................
30. Við 4. gr. 1 04 286 11 Veðdeild Búnaðarbankans.
Fyrir „7 000“ kemur .............................................................................
31. Við 4. gr. 1 04 299 15 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands.
Fyrir „300“ kemur .................................................................................
32. Við 4. gr. 1 04 503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum.
a. Við 0 10 Laun.
Fyrir „8 041“ kemur ........................................................................
b. Við 0 27 Viðhald.
Fyrir „1623“ kemur ........................................................................
c. Nýr liður:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................................
33. Við 4. gr. 1 05 201 Fiskifélag íslands 04 Skýrsludeild.
Fyrir „7 042“ kemur .............................................................................
34. Við 4. gr. 1 05 202 Hafrannsóknastofnunin.
a. Við 12 Bjarni Sæmundsson.
Fyrir „70 488“ kemur ......................................................................
b. Við 15 Dröfn.
Fyrir „20 250“ kemur ......................................................................
c. Við 16 Liðurinn orðast svo:
Útibú á Húsavík ...............................................................................
d. Nýr liður:
Útibú á Höfn i Hornafirði ...............................................................
35. Við 4. gr. 1 05 203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 05 Útibú.
Fyrir „3 168“ kemur .............................................................................

3 000
13 517
2 500
4 607
20 448
10 161
9 697
8 148
1 000
176 000

6 000
236 210
10 000
1 500
8 884
2123
500
7 642
76 488
22 250
4 431
1 500
4 118
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36. Við 4. gr. 1 05 299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs.
a. Við 04 Vegna rekstrarhalla togara 1974.
Fyrir „25 000“ kemur .....................................................................
b. Við 05 Vegna rekstrarhalla togara 1973.
Liðurinn fellur niður.
37. Við 4. gr. 1 06 221 Sýslumaðurinn, Blönduósi 02 Löggæsla.
Fyrir „4 609“ kemur .............................................................................
38. Við 4. gr. 1 06 232 Sýslumaðurinn, Hvolsvelli.
a. Við 01 Yfirstjórn.
Fyrir „7 437“ kemur ........................................................................
b. Við 02 Löggæsla.
Fyrir „2 143“ kemur ........................................................................
39. Við 4. gr. 1 06 235 Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavik.
1. Við 02 Löggæsla Keflavík—Njarðvík.
Fyrir „19 290“ kemur ......................................................................
2. Við 03 Löggæsla Grindavík.
Fvrir „4 286“ kemur ........................................................................
40. Við 4. gr. 1 06 244 Fangelsi í Síðumúla 0 10 Laun.
Fyrir „10 561“ kemur ....... ...................................................................
41. Við 4. gr. 1 06 283 04 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla.
Fyrir „15 000“ kemur ...........................................................................
42. Við 4. gr. 1 06 301 Þjóðkirkjan 01 Yfirstjórn.
Fvrir „6 723“ kemur .............................................................................
43. Við 4. gr. 1 06 301 02 Kirkjuþing.
Fyrir „175“ kemur .................................................................................
44. Við 4. gr. 1 06 301 15 Prestar og prófastar.
Fyrir „149 268“ kemur ..............'...........................................................
45. Við 4. gr. 1 06 301 21 Skálholtsstaður.
Fyrir „1 200“ kemur .............................................................................
46. Við 4. gr. 1 06 301. Nýr liður:
23 Hallgrimskirkja vegna kaupa á stólum.........................................
47. Við 4. gr. 1 06 301. Nýr liður:
37 Hallgrimskirkja i Saurbæ, vegna 300. ártíðar Hallgrims Péturssonar ...............................................................................................
48. Við 4. gr. 1 06 371 Kirkjubvggingasjóður.
Fyrir „5 000“ kemur .............................................................................
49. Við 4. gr. 1 07 301 Skipulagsstjóri.
a. Við 0 10 Laun.
Fyrir „6 047“ kemur ..........................................................................
b. Við 0 20 önnur rekstrargjöld.
Fyrir „9 453“ kemur ..........................................................................
c. Við 0 92 Til sveitarfélaga.
Fyrir „5 500“ kemur ..........................................................................
50. Við 4. gr. 1 08 371 Landsspitalinn.
Fvrir „152 000“ kemur ..........................................................................
51. Við 4. gr. 1 08 372 Fæðingardeild Landsspitalans.
Fyrir „20 000“ kemur ..'......................................................................
52. Við 4. gr. 1 08. Nýr liður:
374 Vífilsstaðaspftali:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ..................................
10 000
Gjöld samtals ......................................................................

45 000

5 509
8 037
3 043
21 090
5186
11261
19 000
7 023
375
150 318
2 000
085
1 000
8 000
8 047
10 453
11 000
187 000
80 000

10 000
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53. Við 4. gr. 1 08 375 Kristneshælið.
Fyrir „6 000“ kemur .............................................................................
54. Við 4. gr. 1 08 377 Læknishéraðasjóður.
Fyrir „5 000“ kemur .............................................................................
55. Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
a. Fyrir „431 200“ kemur ..............................................................................

10 000
7 500
597 800

h. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila
og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 03).
a. Sjúkrahús o. fl.:
1. Reykjavík, skuldagreiðslur ...............................
9 000
2. Reykjavik, þjónustudeild ...................................
43 500
3. Reykjavík, Arnarholt .........................................
16 800
4. Reykjavík, framkv. 1973 ..................................
10100
5. Reykjavik, heilsugæslust.Árbæ ..........................
20 000
6. Akranes, sjúkrahús .............................................
32 800
7. Borgarnes, heilsugæslust......................................
17 000
8. Hellissandur, læknamóttaka ...............................
1 500
9. Búðardalur ..........................................................
10 000
10. Patreksfjörður ....................................................
12 600
11. Þingeyri, undirbún...............................................
1 000
12. Bolungarvík ........................................................
10 000
13. ísafjörður ...........................................................
30 000
14. Súðavík (lok) ....................................................
6 000
15. Blönduós (varast. skuldag.) ..............................
600
16. Blönduós, sjúkrahús, viðb..................................
10000
17. Sauðárkrókur, viðbvgging ..................................
10 000
18. Hofsós ................ *..............................................
500
19. Siglufjörður (hali) .............................................
1 500
20. Ólafsfjörður ........................................................
5 000
21. Dalvík .................................................................
16 800
22. Akureyri, læknamiðstöð, lokagr..........................
1 500
23. Akureyri .............................................................
78000
24. Húsavík, skuldagr................................................
4 800
25. Egilsstaðir ...........................................................
6 500
26. Vopnafjörður ......................................................
12 800
27. Seyðisfjörður ......................................................
1000
28. Neskaupstaður ....................................................
18 000
29. Stöðvarfjörður, læknamóttaka...........................
4 000
30. Breiðdalsvík, læknamóttaka ...............................
4 000
31. Höfn í Hornafirði, H 2 ......................................
28 800
32. Vík í Mýrdal, H 1 .............................................
12 800
33. Kirkjubæjarklaustur ...........................................
1 000
34. Vestmannaeyjar, sjúkrahús ...............................
20 000
35. Selfoss, sjúkrahús .............................................
50 000
36. Keflavik .............................................................
30 000
37. Keflavík, heilsugæslust., leiguhúsn....................
2 000
38. Grindavik, læknamóttaka ..................................
2 000
39. Hafnarfjörður, Sólvangur ..................................
2 000
543 900
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b. Elliheimili:
1. Akranesi .............................................................
2. Borgarnes ...........................................................
3. Fellsendi, Dalasýslu.............................................
4. Flateyri .........................................................
5. Isafjörður ............................................................
6. Ólafsfjörður ........................................................
7. Dalvík .........................................
8. Akureyri .............................................................
9. Húsavík ...............................................................
10. Vopnafjörður ....................................................
11. Egilsstaðir ...........................................................
12. Vík í Mvrdal ........................................................
13. Hella ...................................................................
14. Hafnarfjörður ....................................................
15. Seltjarnarnes ......................................................

5 000
5 000
1 500
800
800
3 000
3 000
5 000
800
3 000
5 000
800
3 000
800
800

c. Læknisbústaðir:
1. ólafsvík ...............................................................
2. Stykkishólmur ....................................................
3. Þingeyri .............................................................
4. Flateyri ...............................................................
5. Hólmavík ...........................................................
6. Hvammstangi ....................................................
7. Skagaströnd, skuld .............................................
8. Sauðárkrókur ....................................................
9. Raufarhöfn ........................................................
10. Seyðisfjörður ....................................................
11. Neskaupstaður ....................................................
12. Fáskrúðsfjörður .................................................
13. Húsavík .............................................................
14. Hveragerði ........................................................

900
800
300
300
3 000
3 000
500
700
500
200
800
1000
1500
2100

38 300

15 600
597 800

56. Við 4. gr. 1 08 391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „3 730“ kemur ..............................................................................
57. Við 4. gr. 1 08 399 11 Matvælarannsóknir.
Fyrir „4 988“ kemur .............................................................................
58. Við 4. gr. 1 08 399 18 Námskeið sjúkraliða.
Fvrir „'l 600“ kemur .............................................................................
59. Við 4. gr. 1 08 399. Nýr liður:
20 Til ráðstefnuhalds háls-, nef- og eyrnalækna á árinu 1975 ....
60. Við 4. gr. 1 08 399 27 Sjúkraflug.
Fyrir „2 000“ kemur .............................................................................
61. Við 4. gr. 1 08 471 Gæsluvistarsjóður.
I stað 02 kemur:
01 Drykkjumannahælið Vifilsstöðum ................................................
02 Vistheimilið Víðinesi ......................................................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

6 000
5 500
3 000
300
2 500
20 000
8 000

76

602

Þingskjal 143

62. Við 4. gr. 1 09 383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn.
a. Fyrir „13 228“ kemur ......................................................................
b. Sundurliðun á sérstöku yfirliti orðist svo:
09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn:
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður .............
Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður .........
Alfons Gislason, fyrrv. símstjóri ...........................
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. ..
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur .......................
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. Ijósmóðir ....................
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...........#.
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ...........................
Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður .........
Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður ................
Ágúst Kvaran ...........................................................
Ágúst Ólafsson, póstur .............................................
Ágúst ólafsson, fyrrv. rafvirki ...............................
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ....................
Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur ........................
Ása Ásmundsdóttir ....................................................
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ...............................
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Benedikt Gíslason ....................................................
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður .........
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ....................
Bjarni Ó. Frímannsson, fyrrv. símstjóri................
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ...........................
Bjarni Þorsteinsson .................................................
Björg Jónsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir .......................
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir ....................
Björn Björnsson, bókbindari ..................................
Björn Einarsson ........................................................
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ...........................
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn ................
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra....................
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ....
Daníel Eggertsson, fyrrv. vitavörður ....................
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona .............
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...........................
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ..
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona.............
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona ....
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari .........
Emilia Jónasdóttir, leikkoná ..................................
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ....................

Kl'41 198
41 198
103 567
103006
81 822
103 006
203 406
41 198
40 030
41 198
41 198
41 198
111402
173 669
170 219
41 198
103 567
79 665
65 086
103 006
82 404
69709
203 102
80 059
82 404
103 081
41 198
54 933
41 198
41 198
79 665
172 697
41 198
103 006
245 745
80059
101493
95 598
41 198
163 592
68 669
54 933
80 059
68 669
102 418
97 311
82 404
54 933

17 936
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Eyjólfur Hannesson, fyrrv. simstjóri ....................
Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari ........................
Gisli Guðnason, fyrrv. símstjóri ...........................
Gisli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu ..
Gisli Sigurðsson ........................................................
Grimur Grimsson, fyrrv. næturvörður hjá Alþingi
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Guðbrandur Benediktsson ........................................
Guðfriður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ....................
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur ...............................
Guðjón Pétursson ....................................................
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur ................
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .......................
Guðmundur Eliasson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðmundur Gislason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi
Guðmundur Jónsson .................................................
Guðmundur ólafsson, fyrrv. póstur ........................
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur ................
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir........................
Gunnar Ásgrimsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Gunnar Snjólfsson, fyrrv. hreppstjóri ....................
Gunnar Þórðarson ....................................................
Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri
Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður .......................
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ...........................
Halldór Hansen, læknir .........................................
Halidóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri .............
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Hallgrímur Fr. Hallgrimsson, fyrrv. póstur .........
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Hálfdán Björnsson ....................................................
Helgi Ágústsson ........................................................
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsmaður Rafmagnsveitna rikisins ............................................................
Helgi ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Helgi Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Helgi Kjartansson ....................................................
Helgi Tryggvason, bókbindari ...............................
Herdfs Finnbogadóttir, fyrrv. Ijósmóðir ................
Herdis Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Hermina Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Hjörtur ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri ................
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri .............
Inga Nielsen Beck, fyrrv. simstöðvarstjóri .........
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....

137 336
103 006
72 495
82 404
68 669
103 006
49 789
54 933
66 717
41 198
41 198
41 198
111578
83 931
43 721
54 933
54 933
130 988
175 279
41 198
34 933
41 198
82 404
69 709
108 000
Í01 493
69 709
102 279
41 198
155 733
177 337
54 933
41 198
111 402
82404
137 336
81 822
97 667
41 198
68 805
66 717
82 404
41 198
82 404
98 707
41 198
41 198
69 709
79 665
79 665
59 588
41 198

Kr.
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Ingibjðrg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari .............
Ingibjðrg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .......................
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ...........................
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun ..
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður ........................
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri .........
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vifilsstaðahælis
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. ..
Jóhann Pétursson Svarfdælingur ...........................
Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur ...........................
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari....................
Jón Bóason, fyrrv. póstur ......................................
Jón Jónasson, fyrrv. póstur ..................................
Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður....................
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæslumaður ........................
Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður .............
Jón Sveinsson, fyrrv. simstjóri ...............................
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona ................
Jóninna Sveinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Jósep Kristjánsson, fyrrv. síinstöðvarstjóri .........
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. símaafgreiðslukona ..
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur ...............................
Július Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli ................
Karl Árnason, fyrrv. póstuT ..................................
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Klara Guðmundsdóttir .............................................
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. Ijósmóðir ....................
Kristín Ingileifsdóttir .................................................
Kristín Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Kristín Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Kristjana V. Hannesdóttir, fvrrv. skólastjóri ....
Kristján Albertsson, rithöfundur ...........................
Kristján Einarsson, fyrrv. kennari ........................
Kristján Jónsson frá Garðsstöðum .......................
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur ................
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Magnús V. Guðbrandsson, trésmiður ....................
Magnús Ingimundarson, fyrrv. hreppstjóri .........
Magnús Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Magnús Magnússon, rithöfundur ...........................
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir............................

Margrét Valdimarsdóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis
Maria Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona ................

137 336
91 691
41 198
74 502
54 933
374 81,5
41 198
61822
62 404
68 669
80 059
184 514
57 996
82 404
41 198
55 764
79 665
102 568
69 709
137 336
81 822
41 198
69 709
41 198
59 748
103 081
203 102
41 198
40 030
54 933
83 931
103 006
41198
120 706
50 747
54 933
83 931
80 321
130 988
106 839
82 404
41 198
41 198
57 996
101493
98 707
82 404
54 933
54 933
54 933
54 933
154 761
82 404
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María Markan, óperusöngkona ...............................
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis ....
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Nína Sveinsdóttir, leikkona ......................................
Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur .......................
Oddný Wíum ...........................................................
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ...........................
Oddur Búason, fyrrv. línustarfsmaður ................
Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........................
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður .............
Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur ...........................
Ólafur Guðmundsson .................................................
Ólafur Magnússon ...................................................
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis .........
Ólafur Tryggvason frá Hamraborg .......................
Óskar Clausen, rithöfundur ....................................
Pétur Jónsson, fyrrv. póstur ..................................
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur ....................
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Runólfur Guðmundssen, fyrrv. póstur ....................
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. simstöðvarstjóri .........
Sesselja Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .......................
Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari ....................
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og símaafgr.kona
Sigriður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigriður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ....................
Sigríður Sigfinnsdóttir, fyrrv. simstjóri .............
Sigríður Tómasdóttir, fyrrv. ráðskona ................
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigurbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. símaafgr.stúlka
Sigurður Greipsson ....................................................
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi .........
Sigurjón Einarsson, fyrrv. símstjóri.......................
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Sigurjón Sigurbjörnsson, fyrrv. tollvörður .............
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ....................
Skúli Skúlason frá Odda .........................................
Stefán Ólafsson, fyrrv. þingvörður .......................
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ........................
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...........................
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ....................
Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Sörli Hjálmarsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Torfi Hermannsson, fyrrv. starfsm. Kleppsspitala ..
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .......................
Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ...........................

130 988
41 198
41 198
89 624
41 198
41 198
t)5 019
57 996
54 933
68 669
55 764
82 404
101493
148 804
101 493
130 988
86 835
68 766
41 198
61 802
103 006
50 747
54 933
55 764
41 198
68 669
151 037
54 933
74 502
72 495
80 059
41 198
41 198
103 006
165 332
41 198
81 822
82 404
89 100
40 030
197 709
59 748
41 198
100077
41 198
41198
89 624
80 000
68 669
41 198
54 933
82 404
41 198
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Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......................
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir ..........
Þorkell Kristjánsson, fyrrv. starfsmaður Alþingis ..

Þorleifur Jónsson ....................................................
Þorsteinn Jónasson, fyrrv. hreppstjóri ..................
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Þórður Benediktsson .................................................
Þórður Guðmundsson, fyrrv. skipstjóri ................
Þórður Ólafsson, fyrrv. póstur ...............................
Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Þuríður Guðnadóttir, fyrrV. ijósmóðir....................

41 198
41 198

81 194
157 880
101 493
41 198
200 144
174 597
57 996
54 933
82 404

Samtals

17 935 516

63. Við 4. gr. 1 09 384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur:
a. Fyrir „9 184“ kemur ........................................................................
09 384 Ekkjur:
Agnethe Kamban ......................................................
Anna Jakobína Árnadóttir ...........................................
Anna Ólafsdóttir .............................................................
Anna Þuriður Sæmundsdóttir........................................
Arnþrúður Daníelsdóttir ...............................................
Ágústa Högnadóttir .................................................
Ágústa Jónsdóttir ....................................................
Ágústa Sigurðardóttir ....................................................
Árný Stígsdóttir .............................................................
Áslaug Nielsen .................................................................
Ásta Jónsdóttir ..........................................................
Ásta Ólafsdóttir .............................................................
Ástríður Eggertsdóttir ..................................................
Ástríður Magnúsdóttir ..................................................
Björg Þórðardóttir ..........................................................
Borghildur Thorarensen .........................................
Bryndis Þórarinsdóttir ..................................................
Dagbjört Guðjónsdóttir ..................................................
Elín Einarsdóttir ........................................................
Elin Lárusdóttir ........................................................
Elínborg Bogadóttir ........................................................
Elisabet Jónsdóttir ..........................................................
Elisabet Kemp .................................................................
Eufemía Ólafsdóttir .....................................................
Fjóla Kristjánsdóttir ......................................................
Fríða Hliðdal ............................................................
Guðbjörg Erlendsdóttir ..................................................
Guðbjörg Guðmundsdóttir .............................................
Guðfinna Blöndal ....................................................
Guðný Halldórsdóttir ......................................................
Guðný Sigurðardóttir ......................................................
Guðný Vigfúsdóttir ........................................................
Guðný Þórarinsdóttir ......................................................
Guðrún Jóhannesdóttir ..................................................

Kr.

173 857
39181
43747
53766
43747
39181
137 610
67211
40323
97952
229 098
80654
67211
40323
68228
137 741
91307
64103
120 982
136 451
97469
40323
87722
168029
64103
291 372
80654
87722
161302
80654
67211
80654
50747
40323

12 069
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Guðrún P. Jónsdóttir .................................................
Guðrún Pálsdóttir ....................................................
Halldóra Eiríksdóttir .................................................
Halldóra Eiriksdóttir .................................................
Halldóra Þórðardóttir ...............................................
Helga Friðbjarnardóttir.............................................
Helga Pétursdóttir ....................................................
Hildur Blöndal ...........................................................
Hjaltlína Guðjónsdóttir .............................................
Hlíf Magnúsdóttir ....................................................
Hólmfriður Rögnvaldsdóttir......................................
Hrafnhildur Eiðsdóttir .............................................
Hróðný Einarsdóttir .................................................
Hulda Þ. Björnæs ....................................................
Hulda Davíðsdóttir ....................................................
Indíana Sturludóttir .................................................
Ingibjörg Björnsdóttir .............................................
Ingibjörg Eyjólfsdóttir .............................................
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ..........................................
Ingibjörg Högnadóttir .............................................
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .............................................
Ingibjörg Iíarlsdóttir .................................................
Ingunn Hlíðar ...........................................................
Ingveldur Ólafsdóttir .................................................
Jakobina Thorarensen .............................................
Jóhanna Vigfúsdóttir .................................................
Jónasína E. Hallgrímsdóttir......................................
Jónína Ásmundsdóttir .............................................
Jónina Gissurardóttir .................................................
Jónina Kristjánsdóttir .............................................
Jórunn Guðjónsdóttir .............................................
Karen Louise Jónsson .............................................
Katrin Ingibergsdóttir .............................................
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja .............
Kristín I. Guðmundsdóttir ......................................
Kristín Helgadóttir ....................................................
Kristín Pálmadóttir ..................................................
Kristín Pálsdóttir ....................................................
Kristjana Káradóttir .................................................
Kristjana Þorvarðardóttir .........................................
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gislasonar .............
Lára Svansdóttir ........................................................
Lára M. Vigfúsdóttir .................................................
Lelia Stefánsson ........................................................
Lilja H. Arndal ........................................................
Lilja Jörundsdóttir ....................................................
Lilja Steinsen ..................................................
Lydia Einarsson ........................................................
Mabel Sigurjónsson....................................................
Magdalena Ásgeirsdóttir ...........................................
Magnea Magnúsdóttir ...............................................
Margrét Árnadóttir ....................................................
Margrét Björnsdóttir .................................................

102 376
94 094
98 678
100 107
51 195
80 654
100 821
255 834
100 821
66 994
80 654
112 849
218 412
109 766
97 469
100 821
53 248
120 982
100 821
40 323
120 982
167 072
64 103
40 323
67 211
40 323
73 502
39181
97 870
100 821
98 678
100 821
97 469
40 323
63 704
39 181
80 654
67 211
104 393
48 734
53 766
40 323
134 422
201 637
134 422
80 654
235 232
168 029
134 422
40 323
82 644
100 821
51 284
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Margrét Eyjólfsdóttir .................................................
Margrét Guðbrandsdóttir ..........................................
Margrét Jónasdóttir .................................................
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ...............................
Margrét L. Lárusdóttir .............................................
Marta Oddsdóttir ........................................................
Málfríður Bjarnadóttir .............................................
Melitta Urbancic ........................................................
Nanna Guðmundsdóttir .............................................
Olga E. Jónsson ........................................................
Ólafía Finnbogadóttir.................................................
Ólöf Bjarnadóttir ....................................................
Ragnheiður Konráðsdóttir ......................................
Rannveig Gunnarsdóttir.............................................
Rósa Guðnadóttir ....................................................
Sesselja Benediktsdóttir ..........................................
Sigríður Árnadóttir .................................................
Sigríður Árnadóttir .................................................
Sigríður Gísladóttir ....................................................
Sigríður Jónsdóttir fráVífilsstöðum ......................
Sigriður Stefánsdóttir ...........................................
Sigrún Guðmundsdóttir ...........................................
Sigrún Thorarensen .................................................
Sigurbjörg Jónsdóttir .................................................
Sigurlaug Jónsdóttir .................................................
Sigurlaug Þórey Þcrsteinsdóttir .............................
Soffía Touvina...........................................................
Steinunn P. Eyjólfsson ...........................................
Steinunn Tómasdóttir ...........................................
Steinþóra Einarsdóttir ...........................................
Svanborg Jónsdóttir .................................................
Sveinbjörg Kristinsdóttir .........................................
Sveindís Hansdóttir .................................................
Tove Engilberts ........................................................
Valgerður Helgadóttir ...........................................
Valgerður Ólafsdóttir.................................................
Vigdis Guðmundsdóttir ...........................................
Þorbjörg Kjartansdóttir ..........................................
Þorbjörg Leifs ...........................................................
Þorbjörg Sigurjónsdóttir .........................................
Þóra Magnúsdóttir ....................................................
Þóra Sigfúsdóttir........................................................
Þóra Vigfúsdóttir ......................................................
Þórhildur Sveinsdóttir ...........................................
Þórunn Jónsdóttir ....................................................
Samtals

Kr.

80 654
120 982
168 029
163 245
40 323
40 323
40 323
64 103
72 495
76 082
40 323
106 518
67 211
86 994
98 678
77 975
241 959
98 678
40 323
129 788
57 996
155 951
53 766
40 649
100 821
76 041
67 211
45 356
67 211
97 469
39 239
67 211
40 323
218 412
67 307
60 873
80 654
100 821
80 654
60 489
53 766
40 323
130 491
40 323
82 404
12 069
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64. Við 4. gr. 1 10 333 03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur.
a. Fyrir „533 000“ kemur ....................................................................
b. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03).
1. Akranes ....................................................................
36 000
2. Borgarnes ...................................................................
750
3. Arnarstapi .................................................................
6 950
4. Ólafsvík ....................................................................
25 560
5. Grundarfjörður ..........................................................
14 000
6. Patreksfjörður ..........................................................
2 200
7. Bíldudalur .................................................................
5 200
8. Þingeyri ....................................................................
11 800
9. Flateyri ......................................................................
9 750
10. Suðureyri ...................................................................
6 000
11. Bolungarvík ...............................................................
9 200
12. ísafjörður ...................................................................
13 400
13. Drangsnes...................................................................
6 100
14. Hvammstangi ...........................................................
12 600
15. Blönduós ...................................................................
2 700
16. Skagaströnd ...............................................................
25 200
17. Sauðárkrókur ...........................................................
39 400
18. Hofsós ........................................................................
7 500
19. Siglufjörður ...............................................................
16 300
20. Ólafsfjörður...............................................................
13 500
21. Dalvik ........................................................................
9 500
22. Hauganes ...................................................................
3 000
23. Árskógssandur ..........................................................
400
24. Akureyri ...................................................................
51200
25. Húsavík......................................................................
12 600
26. Raufarhöfn ...............................................................
5 000
27. Þórshöfn.....................................................................
800
28. Bakkafjörður.............................................................
100
29. Borgarfjörður eystri .................................................
16 000
30. Seyðisfjörður ...........................................................
900
31. Neskaupstaður ..........................................................
6 600
32. Eskifjörður ...............................................................
2 900
33. Reyðarfjörður ...........................................................
16 750
34. Fáskrúðsfjörður ........................................................
7 600
35. Stöðvarfjörður ..........................................................
13 500
36. Breiðdalsvik .............................................................
15 000
37. Djúpivogur.................................................................
5 000
38. Hornafjörður ...........................................................
34 900
39. Vestmannaeyjar ........................................................
12 800
40. Stokkseyri .................................................................
11500
41. Eyrarbakki ...............................................................
7 800
42. Hafnir ........................................................................
4 000
43. Sandgerði ...................................................................
36 100
44. Vogar..........................................................................
1 600
45. Hafnarfjörður ...........................................................
44 950
----- —--------

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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65. Við 4. gr. 1 10 333 04 Ferjubryggjur.
a. Fyrir „7 000“ kemur ........................................................................
b. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Ferjubryggjur (10 333 04).
1. Brjánslækur ...............................................................
200
2. Múlanes ...................................................................
1 000
3. Gemlufall ...................................................................
2 000
4. Vigur ..........................................................................
5 000
5. Svefneyjar .................................................................
1 000
6. Viðhald ......................................................................
800
---------------66. Við 4. gr. 1 10 333 07 Hafnabótasjóður, íramlag.
Fyrir „64 000“ kemur .............................................................................
67. Við 4. gr. 1 10 333 08 Sjóvarnargarðar.
a. Fyrir „2 700“ kemur ........................................................................
b. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:

68.
69.
70.
71.
72.

10 000

10 000
70 192
3 500

Sjóvarnargarðar (10 333 08).
1. Akranes ....................................................................
300
2. Álftanes .....................................................................
300
3. Bessastaðatjörn..........................................................
300
4. Eyrarbakki ...............................................................
300
5. Flateyri ......................................................................
200
6. Garðskagi ...................................................................
300
7. Garður........................................................................
200
8. Grótta ........................................................................
200
9. Höfn í Hornafirði ....................................................
200
10. Innri-Akraneshreppur ...............................................
50
11. Melar í Melasveit ....................................................
50
12. Miðneslireppur ..........................................................
300
13. Sauðárkrókur ...........................................................
200
14. Seltjarnarnes .............................................................
300
15. Vestmannaeyjar ........................................................
300
------------------------ 3500
Við 4. gr. 1 10 342 Sjóslysanefnd 0 10 Laun.
Fyrir „954“ kemur .................................................................................
1 254
Við 4. gr. 1 10 471 Flugmálastjórn.
Fyrir „466 125“ kemur ..........................................................................
485 725
Við 4. gr. 1 10 652 Veðurstofan 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „6120“ kemur ..............................................................................
7 120
Við 4. gr. 1 11 235 02 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins.
Fyrir „9 000“ kemur .............................................................................
10 000
Við 5. gr. 2 10 471 Flugmálastjórn.
a. Við 330 Fjárfestingar.
Fyrir „184 000“ kemur ......................................................................
202 000
b. Við 02 Reykjavíkurflugvöllur.
Fyrir „50 874“ kemur ......................................................................
49 874
c. Við 03 Aðrir flugvellir.
Fyrir „41 643“ kemur ......................................................................
39 243
d. Nýr liður:
08 Snjómokstur .............................................................................
5 000
e. Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:

611

Þingskjal 143—144

Þús. kr.

Fjárfestingar í flugmálum (2 10 471 330).
1. Reykjavík, malbikun, endurnýjun tækja o. fl........
2. Súgandafjörður, framhald flugvallargerðar .........
3. Blönduós ...................................................................
4. Sauðárkrókur, tenging flugbrautar, flugstöðvarbygging (undirbún.), aðflugskerfi o. fl...................
5. Ólafsfjörður .............................................................
6. Grímsey .....................................................................
7. Vopnafjörður ...........................................................
8. Egilsstaðir ...............................................................
9. Hornafjörður, flugstöðvarbygging (undirbún.) ...
10. Vestmannaeyjar, ljósabúnaður og flugstöðvarbygging (undirbún.) .................................................
11. Sjúkraflugvellir ........................................................
12. Fjarlægðarmælitæki fyrir fjölstefnuvita ..............
13. Tækjabúnaður flugvalla .........................................
14. Mælitæki og búnaður radíóverkstæða....................
15. Óráðstafað ...............................................................

30 000
5 000
2000
39 500
6 000
8 000
4 000
30 000
9000
15 000
12 000
10 000
20 000
3 500
8 000
202 000

Nd.
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[116. mál]

um breyting á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignarnámi landspildu í
Hafnarfirði.
Flm.: Ólafur G. Einarsson, Gils Guðmundsson, Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir,
Eyjólfur Sigurðsson.
1- gr.

1. gr. 2. mgr. A. 1. liður laga nr. 46 16. apríl orðist svo:
Bein lína úr „Balaklöpp“ við vesturenda Skerseyrarmalar í punkt, sem er hnit
x 24.254.20, y 10.562.96, þaðan i punkt x 24.254.20, y 10.602.04, í punkt x 24.343.90,
y 10.602.04, í punkt x 24.243.90, y 10.660.00, í punkt x 24.206.30, y 10.660.00, í punkt
x 24.206.30, y 10.650.00, í punkt x 24.175.77, y 10.586.50 og í punkt x 24.055.00,
y 10.625.00, öll hnit í hnitkerfi Reykjavíkur frá 1951.
2. gr.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar fyrir hönd bæjarsjóðs skal heimilt að taka eignarnámi fyrir fyrirhugaðar byggingar Dvalarheimilis aldraðra sjómanna erfðafestuland
undir fiskverkunarreit, er liggur norðan Garðavegar meðfram takmörkum Hafnarfjarðar og Garðahrepps samkv. lóðarleigusamningi, útg. 12. maí 1927, upphaflega
útgefnum til Hellyer Bros Ltd.
Um framkvæmd eignarnámsins fer samkv. lögum nr. 11 6. apríl 1973.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Samkomulag liefur tekist milli bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og hreppsnefndar
Garðahrepps um breytingar á mörkum þessara sveitarfélaga í samræmi við framangreint frumvarp.
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Bæjarstjórinn í Hafnarfirði og sveitarstjórinn í Garðalireppi liafa ritað þingmönnum Reykjaneskjördæmis, sem sæti eiga í Nd., svo hljóðandi bréf:
Hafnarfirði, 13.12. 1974.
„Á árinu 1970 hófust viðræður milli stjórnar D.A.S. og Hafnarfjarðarbæjar um
liugsanlega byggingu Elli- og hjúkrunarheimilis D.A.S. í Hafnarfirði. Lauk viðræðum þessara aðila þannig, að ákveðið var að byggja slíkt heimili á mörkum lögsagnarumdæma Hafnarfjarðarkaupstaðar og Garðahrepps.
í tillögu að aðalskipulagi Hafnarfjarðar, sein bæjarstjórn auglýsti i febrúar
1974, er fyrirhuguð lóð fyrir dvalarheimiliö merkt sem lóð fyrir stofnanir. Engar
alhugasemdir bárust við skipulagstillöguna varðandi þennan reit. Aðrar athugasemdir varðandi skipulagstillöguna eru í meðförum skipulagsnefndar bæjarins, og
því hefur skipulagið enn ekki verið staðfest.
Er verið var að vinna að teikningum af dvalarheimilinu kom í ljós að lóð sú,
sem Hafnarfjarðarbær ætlaði fyrir húsið, nægði ekki og þótti nauðsynlegt að hluti
lóðarinnar yrði úr núverandi landi Garðahrepps.
Þegar skipulagsstjórn féllst ekki á, að húsið yrði reist í 2 lögsagnarumdæmum
og félagsmálaráðuneytið staðfesti ályktun skipulagsstjórnar, náðist samkomulag
milli sveitarfélaganna um þá breytingu á lögsagnarumdæmum þeirra, sem fram
kemur í 1. gr. frumvarpsins, og verður samkvæmt þvi öll lóð hússins innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar.
Land það, sem frumvarpið gerir ráð fyrii- að falli undir lögsagnarumdæmi
Hafnarfjarðar, er 4816 m2 að stærð í eigu Garðahrepps. Mun hreppsnefndin
afsala landi þessu til Hafnarfjarðarbæjar, sem síðan leigir það sjómannadagsráði
fyrir dvalarheimilið. Hluti lóðar þeirrar, sem Hafnarfjarðarbær ætlar undir dvalarheimilið úr sínu landi, er leigður á erfðafestu undir fiskverkunarreit samkv. samningi, dags. 12. maí 1927, og er núverandi rétthafi lóðarinnar Júpiter hf.
Forsvarsmenn Hafnarfjarðarbæjar hafa árangurslaust reynt að ná samkomulagi um kaup á reit þessum af rétthöfum hans. Er því óhjákvæmilegt að talia landið eignarnámi, og er rétt að það fari fram samkvæmt lögum nr. 11 6. apríl 1973, um
framkvæmd eignarnáms.
Vegna fyrirhugaðrar byggingar dvalarheimilis aldraðra sjómanna í Hafnarfirði
og þar sem heppilegust lóð fyrir dvalarheimilið liggur yfir lögsagnarumdæmismörkum Hafnarfjarðar og Garðahrepps hafa bæjarstjórn Hafnarfjarðar og hreppsnefnd Garðahrepps samþykkt að breyta lögsagnarumdæmismörkum sveitarfélaganna þannig að lóðir og bygging dvalarheimilisins verði öll í lögsagnarumdæmi
Hafnarfjarðar.
Jafnframt því að senda yður, hv. alþingismenn, hjálögð drög að frumvarpi til
laga um breytingu á lögsagnarumdæmismörkunum og nauðsynlega heimild til eignarnáms ásamt greinargerð og uppdrætti, leyfum vér oss að fara þess á leit við yður,
að þér hlutist til um að flutt verði á Alþingi því, er nú situr, frumvarp til laga um
breytingu á lögsagnarumdæmismörkum þessara sveitarfélaga, er samrýmist ofangreindum samþykktum sveitarfélaganna.“
Sveitarstjórinn í Garðahreppi,
Garðar Sigurgeirsson.
Með vísun til framanritaðs er frv. þetta flutt.

Til þingm. Reykjaneskjördæmis,
Neðri deild Alþingis.

Bæjarstjórinn í Hafnarfirði,
Kristinn Ó. Guðmundsson.
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145. Nefndarálit

[96. rnál]

i,m frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og niælir með að það verði samþvkkt óbrevtt.
Alþingi, 13. des. 1974.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Evjólfur Sigurðsson.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Ev. Kon. Jónsson.
Tómas Árnason.

Nd.

146. Lög

Lúðvík Jósepsson.
Þórarinn Þórarinsson

[52. mál]

um brevting :i lögum nr. 13 13. apríl 1973 um Happdrætti Háskóla Islands.
(Afgreidd frá Nd. 13. des.)
Samhljóða þskj. 55.

Sþ.

147. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjáriaga fvrir árið 1975.
Frá fjárveitinganefnd.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 1 00 201. Nýr liður:
10 Til bókasafns í húsi Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn .........
2. Við 4. gr. 1 02 507 Stýrimannaskólinn í Revkjavík 0 80 Gjaldfærður
stofnkostnaður.
Fvrir „9 000“ kemur ...............................................................................
3. Við 4. gr. 1 02 581 03 Til Rréfaskóla SÍS og AST.
Fyrir „960“ kemur ...................................................................................
4. Við 4. gr. 1 02 881 09 Styrkur til útgáfustarfa.
Fyrir „5 600“ kemur ...............................................................................
5. Við 4. gr. 1 02 882 Styrkur til myndlistarskóla 02 Reykjavik.
Fyrir „750“ kemur ...................................................................................
6. Við 4. gr. 1 02 967 Listasafn Islands 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fvrir „2 750“ kemur ...............................................................................
7. Við 4. gr. 1 02 982 05 Leikfélag Reykjavíkur.
Fyrir „5 500“ kemur ...............................................................................
8. Við 4. gr. 1 02 982 06 Til Bandalags isl. leikfélaga.
Fvrir „800“ kemur ...................................................................................
9. Við 4. gr. 1 02 982 07 Styrkur til híðrasveita.
Fyrir „530“ kemur ...................................................................................
10. Við 4. gr. 1 02 982 08 Leiklistarstarfsemi.
Fyrir „5 200“ kemur ...............................................................................
11. Við 4. gr. 1 02 982 21 Til Rithöfundasambands Islands.
Fvrir „50“ kemur .....................................................................................

100
12 006
1 200
5 750

840
3 050
6 700
1 000
1 000
7 200
100
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12. Við
24
25
26
27
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

4. gr. 1 02 982. Nýir liöir:
Söngskólinn í Reykjavík .................................................................
Tónlistarskólinn í Árnessýslu vegna endurbóta á húsnæði .........
Tónlistarskóli Garðahrepps, byggingarstyrkur ...............................
Tónlistarskólinn í Reykjavík og Barnamúsikskólinn, byggingarstyrkur ...............................................................................................
Við 4. gr. 1 02 983 06 Jöklarannsóknir og mælingar.
Fyrir „100“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 984 03 Til Norræna félagsins.
Fyrir „400“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 984. Nýr liður:
06 Til norræna vatnafræðifélagsins ....................................................
Við 4. gr. 1 02 988. Nýr liður:
17 Til KFUM og KFUK, starfsstyrkur .................................................
Við 4. gr. 1 02 989. Nýr liður:
09 Til íþróttafélags fatlaðra ..................................................................
Við 4. gr. 1 02 999 10 Lögberg—Heimskringla.
Fyrir „362“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 999. Nýr liður:
12 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi ....... _...........................................
Við 4. gr. 1 02 999 21 Til Skáksambands íslands.
Fyrir „500“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 999 24 Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir.
Fyrir „600“ kemur ....................................... ...........................................
Við 4. gr. 1 02 999 29 Dvraverndunarfélag íslands.
Fyrir „50“ kemur ....... .............................................................................
Við 4. gr. 1 02 999 40. Liðurinn orðast svo:
Til Zontaklúbbs Akurevrar vegna Nonnahúss ....................................
Við 4. gr. 1 02 999 42 Landakotsskólinn.
Fyrir „500“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 999 44 Styrkur til Hlíðardalsskóla.
Fyrir „900“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 999 61 Til sumarnámskeiða í Leirárskóla.
Fyrir „300“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 999 64 Til íslensks dýrasafns.
Fyrir „100“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 02 999. Nýir liðir:
76 Til Bridgesamhands íslands ...........................................................
77 Til varðveislu gamla verslunarhússins á Flateyri .......................
78 Barnaheimilið í Kumbaravogi, byggingarstyrkur .........................
Við 4. gr. 1 04 246 Veiðimálaskrifstofan 0 94 Til einstaklinga, heimila
og samtaka.
Fyrir „4 000“ kemur ...............................................................................
Við 4. gr. 1 04 299 05 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til
leiðbeininga um hestamennsku.
Fyrir „125“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 04 299 13 Efnarannsóknastofa Norðurlands.
Fyrir „500“ kemur ...................................................................................
Við 4. gr. 1 07 399 02 Vatnsveitur.
Fyrir „27 500“ kemur .............................................................................
Við 4. gr. 1 07 981 13 Til Landssambands verslunarmanna.
Fyrir „50“ kemur .....................................................................................
Við 4. gr. 1 07 999 04 Félagið Heyrnarhjálp.
Fyrir „300“ kemur .......................'...........................................................

200
100
500
3 000
150
500
100
500
250
470
100
850
1200
100
75
1 000
1 500
700
200
100
100
125
5 000
200
650
32 000
100
800
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35. Við 4. gr. 1 07 999 29 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra.
Fyrir „100“ kemur ...................................................................................
36. Við 4. gr. 1 07 999. Nýr liður:
34 Stéttarfélag félagsráðgjafa til ráðstefnuhalds ................................
37. Við 4. gr. 1 08 381 08 St. Jósepsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur.
Fyrir „3 500“ kemur ...............................................................................
38. Við 4. gr. 1 10 481 Flugbjörgunarsveitir.
Fyrir „150“ kemur ...................................................................................

Nd.

148. Frumvarp til laga

200
250
5 000
500

[117. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábvrgjast lán fyrir Rafveitu ísafjarðar.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að takast á hendur sjálfsskuldarábyrgð á láni til kaupa
á dísilrafstöð fyr'tr Rafveitu ísafjarðar. Ábyrgð má veita fyrir allt að 80% af fob\erði stöðvarinnar.
Ábyrgðin skal veitt með þeim kjörum og skilmálum, er ríkisstjórnin ákveður.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Vegna óöruggs ástands í raforkumálum á ísafirði hefur þótt nauðsynlegt að
festa kaup á vararafstöð fyrir Isafjarðarkaupstað. Má í því sambandi nefna, að veruleg
verðmæti af frystum fiski eru að staðaldri geymd á ísafirði, sem myndu ónýtast
yrði bærinn rafmagnslaus einhvern tíma. Vill ríkisstjórnin fyrir sitt leyti greiða
fvrir því, að kaup á vararafstöð geti átt sér stað, með þvi að leggja fram lagafrumvarp þetta.

Sþ.

149. Nefndarálit

[1. mál]

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá ineiri hl. fjárveitinganefndar.
Fjárveitinganefnd hóf athugun sína á frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1975 1.
nóvember s. 1. og hefur rætt málið á 28 fundum.
Með hliðsjón af því hvað Alþingi hóf störf sín seint að þessu sinni, eða ekki
fyrr en 29. okt„ hafði undirnefnd fjárveitinganefndar, sem skipuð er einum þingmanni frá hverjum þingflokki, átt með sér fundi nokkru fyrir þingtimann og hafið
athugun á ýmsum þáttum, sem snerta fjárlagagerðina. Hafði undirnefndin m. a. rætt
við forstöðumenn ýmissa rikisstofnana og kynnt sér þarfir þeirra um fjárveitingar
og annað, sem reksturinn varðar.
Þá hefur nefndin nú sem fyrr skipt með sér verkum og hafa einstakir nefndarmenn haft til athugunar sérstaka málaflokka frumvarpsins. Hefur sú athugun eink-

616

Þingskjal 149

um beinst a8 nokkrum af þeim málaflokkum, er fjalla um fjárveitingar til verklegra framkvæmda, svo sem nýbyggingar skóla, íþróttamannvirkja, hafnarframkvæmda og lendingarbóta, nýbyggingar sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva. Segja má,
að málaflokkar þessir séu meðal þeirra stærri sem fé er veitt til í fjárlögum. — Þá
hefur nefndin átt góða samvinnu við fjárlaga- og hagsýslustofnun fjármálaráðuneytisins og starfsmenn hennar, sem hafa veitt nefndinni mikilsverðar upplýsingar
og aðstoð.
Svo sem jafnan áður hafa nefndinni borist fjölmörg erindi frá stofnunum,
einstaklingum og samtökum, sem flest hafa falið i sér beiðni um fjárhagslegan
stuðning eða fyrirgreiðslu i einu eða öðru formi. Hefur nefndin eftir föngum reynt
að kynna sér þessi málefni og komið til móts við aðila, eftir þvi sem tök hafa
verið á.
Nefndinni er þó ljóst, að í mörgum tilfellum hefur orðið að synja fjárbeiðnum
tii málefna, sem vissulega verðskulda fjárhagslegan stuðning, en takmarkað fjármagn hins opinbera og tilraun nefndarmanna til að stemma stigu við óhóflegri
þenslu ríkisútgjalda hefur einnig ráðið hér nokkru um.
Enn sem komið er hefur nefndinni ekki unnist timi til að ljúka að fullu afgreiðsiu á nokkrum liðum fjárlagafrumvarpsins. Má þar nefna m. a. fvrirhleðslur,
dagvistunarstofnanir, málefni Rafmagnsveitna rikisins og orkumál, hækkun til Lánasjóðs námsmanna, aukin framlög til almannatrygginga, endurskoðun Pósts og síina
og Vegasjóðs o. fl., og biður afgreiðsla þeirra til 3. umr.
Um afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins náðist ekki samkomulag innan nefndarinnar.
Mun minni hlutinn þvi skila séráliti. Varðandi breytingartillögur á þingskjölum 143
og 147 varð hins vegar samstaða innan nefndarinnar og flytur hún því tillögurnar
sameiginlega. Minni hlutinn vill þó taka fram, að hann hefur óbundnar hendur um
að fylgja eða flytja brevtingartillögur.
Eins og fram kemur í athugasemdum við fjárlagafrumvarpið er grundvöllur
þess byggður á verðlagi og kaupgjaldi, eins og það var i septembermánuði síðast
liðnum. Var þá gengið út frá þvi, að heildarhækkun launakostnaðar væri um 35%,
ef miðað er við fjárlagatölur ársins 1974, og tekjuáætlun var i aðalatriðum byggð
á því, að almenn þjóðarútgjöld héldust sem næst óbreytt að magni til eins og spáð
var að þau vrðu á yfirstandandi ári.
Frá því að þessar áætlanir voru gerðar af Þjóðhagsstofnuninni hefur komið í
ljós, að allmiklar breytingar hafa átt sér stað, sem gefið hafa tilefni til þess, að
Þjóðhagsstofnunin hefur á ný endurskoðað fyrri áætlanir og sett fram frumdrög að
nýrri þjóðhagsspá fyrir næsta ár.
Að sjálfsögðu liggur nú fyrir í lok ársins nánari vitneskja um ýmsa þætti
þjóðarbúsins, svo sem innheimtu rikistekna og fleira sem máli skiptir í rikisbúskapnum.
Þá er þess að geta, að hækkun atvinnutekna á mann mun reynast um 56% i
stað þess sem áður var spáð, að atvinnutekjur mundu hækka um 35%.
Á síðasta fundi fjárveitinganefndar nii fyrir afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins til
2. umr. mættu fulltrúar frá Þjóðhagsstofnun og gáfu nefndinni margvislegar upplýsingar um þróun efnahagsmála þjóðarbúsins á yfirstandandi ári, um leið og þeir
greindu frá því, að stofnunin væri um þessar mundir að ganga frá endurskoðun og
frumdrögum að nýrri þjóðhagsspá fyrir næsta ár.
Enn sem komið er hefur nefndin ekki að fullu gert sér grein fyrir þeim breytingum á tekjubálki frumvarpsins, sem rétt er að gera með tilliti til hinnar nýju
þjóðhagsspár, og er þvi frestað til 3. umr. að bera fram breytingartillögur við
tekjubálkinn.
Meiri hluti fjárveitinganefndar vill hins vegar taka það skýrt fram, að hann
telur með öllu óverjandi að afgreiða fjárlagafrumvarpið með greiðsluhalla, og mun
því miða breytingartillögur sínar við 3. umr. málsins við það, að svo verði eigi.
Verður nú í stuttu máli gerð grein fyrir breytingartillögum nefndarinnar við
gjaldabálk frumvarpsins.
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Æðsta stjórn ríkisins 1 00.
Lagt er til að taka upp nvjan lið: Styrkur til bókasafns Jóns Sigurðssonar,
Kaupmannahöfn 100 jnis. kr.
Menntamálaráðuneyti 1 02.
Aðalskrifstofa: Lagt er til, að liðurinn endurskoðun námsefnis lækki um 3 000
þús., en tekin verði upp fjárveiting til námsskrárgerðar i verkfræðslu samtals
fi 000 þús. kr. undir fyrirsögn iðnfræðsluráðs, sbr. siðar.
Tekinn er upp nýr liður, 1 000 þús. kr„ vegna námskeiða fyrir barnakennara,
sem ekki hafa full réttindi.
Háskóli íslands: Lagt er til, að launaliður Orðabókar háskólans hækki um
555 þús. kr. og er það til ráðningar sérfræðings í stöðu, sem hefur ekki verið
skipuð um skeið.
Menntaskóli á Austurlandi: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 15 000 þús.
kr. — Launaliður almennra menntaskóla hækki um 1 500 þús. kr„ ætlað til greiðslu
launa i levfum kennara, sem eru i orlofi við samningu kennslubóka. — Viðhaldsliður menntaskóla hækkar um 5 000 þús. kr.
Stýrimannaskólinn: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 3 000 þús. kr. vegna
kaupa á ratsjártækjum.
Iðnfræðsluráð: Launaliður hækkar um 4 000 þús. kr. og önnur rekstrargjöld
um 2 000 þús. kr. Báðar fjárhæðirnar eru veittar til þess að hefja námsskrárgerð í
verkfræðslu í samráði við menntamálaráðuneytið. Ætlast er til, að námsskrá iðnfræðslu sé endurskoðuð og hún samræmd námsskrá framhaldsskólastigsins. —
ftnnur rekstrargjöld Iðnskólans i Reykjavík hækka um 328 þús. og gjaldfærður
stofnkostnaður iðnskóla i landinu um 4 000 þús. kr.
Fiskvinnsluskólinn: Lagt er til að gjaldfærður stofnkostnaður hækki um
3 000 þús. kr.
Verslunarskólar: Liðurinn til Verslunarskóla fslands hækki um 11400 þús„ til
Samvinnuskóla fslands um 1 600 þús. og enn fremur til Bréfaskóla SfS og ASt
um 240 þús. kr.
Héraðsskólar: Gialdfærður stofnkostnaður hækki um 27 000 þús. kr.
Skálholtsskóli: Á fjárl. 1974 var stvrkur til skólans 6 000 þús. kr„ en í frv. er
ekki gert ráð fvrir styrk til skólans. Lagt er til, að tekinn verði upp nýr liðnr:
Stvrkur til Skálholtsskóla 7 000 þús. kr.

Grunnskólar: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 218 884 þús. kr.
Stvrkur til útgáfustarfa hækki um 150 þús. kr„ sem er hækkun á framlagi til
Hins isl. bókmenntafélags.
Styrkur til Mvndlistarskólans í Reykjavík hækki um 90 þús. kr.
Lagt er til, að framlög til jöfnunar námskostnaði hækki um 10 000 þús. kr.
Laun í Landsbókasafni hækki um 280 þús. vegna ráðningar manns i hálft starf
til vörslu í lestrarsal.
Lagt er til, að styrkur til bvggðasafna hækki um 500 þús.
Listasafn fslands: Fjárveiting hækki um 300 þús. kr. vegna viðgerða á málverkum .Tóns Stefánsonar.
Styrkur til Vísindasjóðs hækki um 2 000 hús. kr.
Lagt er til, að stvrkur til Leikfélags Revkjavikur hækki um 1 200 bús„ til
Bandalass leikfélaga um 200 hús„ stvrkir til lúðrasveita um 470 þús. og leiklistarstarfsemi um 2 000 þús. kr„ þar af 1 000 þús. til Leikfélags Akurevrar. Stvrkir til
’eiklistarskóla hækki um 800 þús. Stvrkur til Rithöfundasambands fslands hækki
um 50 þús. kr.
Lagt er til að taka upp eftirfarandi nýja liði: Söngskólinn í Revkjavík 200 þns„
Tónlistarskólinn í Árnessýslu vegna endurbóta á húsnæði 100 þús„ Tónlistarskólinn
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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í Garðahreppi 500 þús. og Tónlistarskólinn í Reykjavík og Barnamúsikskólinn,
bvggingarstyrkur, 3 000 þús.
Lagt er til, að framlag til jöklarannsókna og mælinga hækki um 50 þús., til
Norræna félagsins um 100 þús. og Norræna vatnafræðifélagið fái 100 þús. kr. stvrk,
sem er nvr liður, til undirbúnings ráðstefnu norrænna vatnafræðinga á Islandi
árið 1976.
Framlög til íþróttamannvirkja hækki um 13 000 þús. kr.
Lagt er til, að starfsstyrkur til Ungmennafélags íslands hækki um 800 þús. kr.
og tekinn upp nýr liður, starfsstyrkur til KFUM og KFUK 500 þús. kr. Framlag
til íþróttasambands íslands hækki um 3 200 þús. kr. Tekinn verði upp nýr liður:
Til fþróttafélags fatlaðra 250 þús. kr.
Lagt er til að stvrkur til Lögbergs—Heimskringlu hækki um 108 þús. kr. Tekinn verði upp nýr liður: Náttúrugripasafnið í Borgarnesi 100 þús. Stvrkur ti, Skáksambands fslands hækki um 350 þús., til Bandalags isl. skáta, hjálparsveita hækki
am 600 þús., til Dýraverndunarfélags fslands um 50 þús. kr.
Lagt er til, að framlag til Kvenfélagasambands fslands hækki um 800 þús. kr.
Styrkur til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss hækki um 25 þús. kr.,
Landakotsskóla um 500 þús., Hliðardalsskóla um 600 þús., til sumarnámskeiða i
Leirárskóla um 400 þús. og til fslenska dýrasafnsins um 100 þús. kr.
Teknir verði upp nýir liðir: Ti, Bridgesambands íslands 100 þús., til varðveislu
gamla verslunarhússins á Flatevri 100 þús. og barnaheimilis i Kumbaravogi, bvggingarstvrkur, 125 þús. kr.
Landbúnaðarráðuneyti 1 04.
Lagt er til, að launaliður Biinaðarfélags fslands hækki um 600 þús. kr. vegna
tölvuritara í nautgriparækt.
Við Rannsóknastofnun landbúnaðarins verði hækkanir til eftirgreindra viðfangsefna: 500 þús. í búfjárræktardeild ti, uppsetningar á tækjum, sem gefin eru
af Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni í tengslum við FAO, 5 000 þús. í bútæknideild til byggingar íbúðarhúsnæðis á Hvannevri, 790 þús. vegna ráðningar starfsmanns við gróðurrannsóknir, 3 000 þús. til tilraunastöðvarinnar á Akureyri, vegna
flutnings stöðvarinnar að Möðruvöllum, og nýr liður til ylræktarverkefnis i Hveragerði i tengslum við FAO 1 000 þús. kr.
Framlag ti, Landgræðslu ríkisins, gialdfærður stofnkostnaður, hækki um 6 000
þús. kr. vegna byggingar starfsmannahúss. Tekin verði upp nýr liður: Fóður- og
fræframleiðsla i Gunnarsholti, yfirfært til B-hluta, 6 000 þús. kr. vegna endurnýjunar á vélum grænfóðurverksmiðjunnar.
Framlag til Fiskræktarsjóðs hækkar um 1 000 þús. kr.
Lagt er til, að jarðræktarframlög hækki um 7 192 þús. kr., sem renni til þess
að auka greiðslu framlaga á framkvæmdaári um 5 000 þús., en að öðru leyti vegna
nýrra héraðsráðunauta. Framlag til Veðdeildar Búnaðarbankans hækki um 3 000
þús. kr.
Lagt er til, að framlag til Landssambands hestamannafélaga til leiðbeininga
um hestamennsku hækki um 75 þús., framlög til Efnarannsóknastofu Norðurlands
hækki um 150 þús. og til Tilraunastöðvar Búnaðarsambands Suðurlands um 1 200
þús. kr. vegna byggingarframkvæmda.
Framlög til Garðyrkjuskólans á Reykjum hækki sem hér greinir: Laun nýs
kennara 843 þús., viðhald um 500 þús. og til skipulagsgerðar, þ. e. gjaldfærður
stofnkostnaður, um 500 þús.
Sjávarútvegsráðuneyti 1 05.

Lagt er til, að liðurinn Fiskifélag íslands, skýrsludeild hækki úr 7 042 þús.
kr. i 7 642 þús. kr. Hækkunin stafar af óhjákvæmilegri hækkun þóknunar til trún-
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aðarmanna Fiskifélagsins í verstöðvum landsins. Hefur þóknun þessi verið óhæfilega lág undanfariö.
Á liðnum Hafrannsóknastofnun er lagt til að gerðar verði fjórar brevtingar:
a. Við 12 Bjarni Sæmundsson r/s RE 130, að fvrir 70 488 þús. kr. komi 76 488
þús. kr.
b. Við 15 Dröfn r/s RE 135, að fyrir 20 250 þús. kr. komi 22 250 þús. kr.
e. Við 16. að fvrir orðalagið „Útibii 3481“ komi: Útibú á Húsavík 4 431 þús. kr.
útibú Hafrannsóknastofnunarinnar á Húsavík er tekið til starfa og gengur
fjárveitingin öll til rekstrar þess.
d. Þá er lagt til að samþykktur verði nýr liður: Útibii á Höfn í Hornafirði 1 500
þús. kr. Verður fé þessu varið til þess að undirbúa stofnun útibús Hafrannsóknastofnunar á Höfn.
Lagt er til um Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, útibú, að fyrir 3 168 þús. kr.
komi 4 118 þús. kr„ en hækkunin varðar launagreiðslu til starfsmanns útibús Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins á Isafirði.
Við liðinn Ýmislegt á sviði sjávarútvegs er lögð til sú breyting að niður falli
liðurinn 05 25 000 þús. kr. vegna rekstrarhalla togara 1973, en liðurinn 04 vegna
rekstrarhalla togara 1974 hækki úr 25 000 þús. kr. í 45 000 þús.
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 1 06.
Löggæslukostnaður við sýslumannsembættið á Blönduósi hækkar um 900 þús.
kr. vegna ráðningar eins lögregluþjóns á Skagaströnd.
Kostnaður við sýslumannsembættið á Hvolsvelli hækkar þannig: Yfirstjórn um
600 þús. kr. vegna aukinnar aðstoðar á skrifstofu og löggæsla um 900 þús. kr.
vegna ráðningar löregluþjóns.
Við cmbætti sýslumannsins og bæiarfógetans i Keflavík eru ráðnir 2 lögregluþjónar i Keflavík og hækkar löggæslukostnaður um 1 800 þús. kr. og einn lögregluþjónn í Grindavik 900 þús. kr.
Laun eins kvenfangavarðar, sem ráðinn er við fangelsið í Siðumúla, nema 700
þús. kr.
Gert er ráð fyrir að kaupa húsnæði i Grindavik fyrir fangelsi og hækkar
liðurinn til byggingar ríkisfangelsa og vinnuhæla um 4 000 þús. kr. af þeim sökum.
Til skrifstofuaðstoðar við embætti biskups hækkar liðurinn yfirstjórn um 300
þús. kr.
Kostnaður við Kirkjuþing hækkar um 200 þús. kr.
Liðurinn Prestar og prófastar hækkar um 1 050 þús. kr. vegna nýs prestsembættis i Breiðholtshverfi í Reykjavík.
Til Skálholtsstaðar er framlag hækkað um 800 þús. kr., en það var nauðsynlegt til viðhalds á kirkju staðarins, einkum gluggum, þaki o. fl.
Þá er framlag til Hallgrímskirkju i Reykjavik vegna kaupa á stólum 635 þús.
kr. og cr það nýr liður.
Einnig eru vegna 300. ártíðar Hallgríms Péturssonar veittar til Hallgrimskirkju
í Saurbæ 1 000 þús. kr.
Framlag til Kirkjubyggingasjóðs hækkar um 3 000 þús. kr.
Félagsmálaráðuneyti 1 07.
Lagt er til, að skipulagsstjóraembættið fái hækkun á launaliðnum sem nemur
2 000 þús. kr„ önnur rekstrargjöld hækki um 1 000 þús. kr. og liðurinn til sveitarfélaga um 6 000 þús. kr. Er þessi hækkun samkvæmt nýsettum lögum.
Vatnsveitur skv. lögum hækka um 4 500 þús. kr. vegna aukins framlags til
vatnsveitu Vestmannaeyja.
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Framlag til Landssambands verslunarmanna hækkar um 50 þús. kr.
Félagið Heyrnarhjálp fær hækkað framlag um 500 þús. kr. og Foreldra- og
styrktarfélag heyrnardaufra 100 þús. kr.
Stéttarfélag félagsráðgjafa fær 250 þús. kr. styrk til ráðstefnuhalds.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 1 08.
Lagt er til, að stofnkostnaðarframlag til Landsspítalans hækki um 35 000 þús.
kr. í 187 000 þús. kr. Liðurinn verður sundurliðaður í B-hluta.
Lagt er til, að i Fæðingardeild Landsspítalans verði veittar 60 000 þús. kr. i
byggingarframkvæmdir og verður liðurinn 80 000 þús. kr.
Nýr liður: Vífilsstaðaspítali. Lagt er til, að veittar verði til byggingar dagvistunarheimilis við spítalann 10 000 þús. kr.
Lagt er til, að framlag til bvggingarframkvæmda á Kristneshæli hækki um
4 000 þús. kr. í 10 000 þús. kr.
Lagt er til, að Læknishéraðasjóður verði hækkaður um 2 500 þús. kr. i 7 500
þús. kr. Er það vegna tækjakaupa.
Lagt er til, að bvggingarstyrkur til St. Jósepsspitala í Hafnarfirði hækki um
1 500 þús. kr. i 5 000 þús. kr.
Liðurinn Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila og
læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa, hækkar um 168 200 þús. kr. i 599 400
þús. kr. Þar af eru til elliheimila 38 300 þús. kr.
Lagt er til, að framlag til héraðslækna og heilsugæslustöðva hækki um 2 270
þús. kr. í 6 000 þús. kr., ætlað til tækjakaupa i heilsugæslustöðvum.
Liðurinn Matvælarannsóknir hækki um 512 þús. kr. í 5 500 þús. kr.
Liðurinn Námskeið sjúkraliða hækkar um 1 400 þús. kr. í 3 000 þús. kr.
Lagt er til, að tekinn verði inn nýr liður, vegna ráðstefnuhalds háls-, nef- og
evrnalækna á árinu 1975 300 þús. kr.
Framlag til sjúkraflugs er áætlað í frumvarpi til fjárlaga 2 000 þús. kr„ en
lagt er til, að fjárhæðin hækki um 500 þús. kr. i 2 500 þús. kr.
Lagt er til, að brevting verði eerð á framlagi til Gæsluvistarsjóðs. þannig að
til drvkkjumannahælis á Vifilsstöðum verði varið 20 000 þús. kr. og til Vistheimilisins í Víðinesi 8 000 þús. kr.
Óbreytt stendur ráðstöfun fjár til Bláa bandsins 1 200 þús. kr. og Verndar
500 þús. kr.

Samgönguráðuneyti 1 10.
Lagt er til að liðurinn Hafnarmannvirki og lendingarbætur hækki úr 533 000
þús. kr. i 584 610 þús. kr. Liðurinn Ferjubrvggiur hækkar úr 7 000 þús. kr. i 10 000
þús. kr. Liðurinn Hafnarbótasjóður hækkar úr 64 000 þús. kr. i 70192 þús. kr„
sem leiðir eðlilega af hækkun framlaga til hafnarmannvirkja og lendingarbóta.
Liðurinn Sjóvarnargarðar hækkar úr 2 700 þús. kr. i 3 500 þús. kr.
Um liðinn Sjóslvsanefnd er lagt til að laun hækki úr 954 þús. kr. í 1 254
þús. kr.
Við liðinn Flugmálastjórn er lögð til sú breyting, að framlög úr rikissjóði
hækki úr 466 125 þús. kr. i 485 725 þús. kr. Hækkun þessi skiptist þannig, að 18 000
þús. kr. ganga til fjárfestingar (flugvallagerðar), en 1 600 þús. kr. til snjómoksturs
á flugvöllum. AIls verður varið til snjómoksturs á flugvöllum 5 000 þús. kr„ og er
gerð tillaga um, að sú upphæð verði á sérstökum fjárlagalið, sem er nýmæli. í þvi
sambandi leggur nefndin til, að fjárveiting til Bevkjavíkurflugvallar lækki úr 50 874
þús. kr. í 49 874 þús. kr. og til annarra flugvalla úr 41 643 þús. kr. í 39 243 þús. kr.
Fjárfestingar flugmálastjórnar eru áætlaðar 184 000 þús. kr. í frv„ en samkv. tillögum nefndarinnar nemur fjárfestingarupphæðin 202 000 þús. kr.
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Á liðnura Veðurstofan er lögð til sú breyting, að gjaldfærður stofnkostnaður
verði hækkaður úr 6 120 þús. kr. í 7 120 þús. kr. Er hækkunin óhjákvæmileg vegna
verðhækkunar á tækjum til Veðurstofunnar vegna gengislækkunar.
Þá gerir nefndin tillögu ura, að framlag til flugbjörgunarsveita hækki úr 150
þús. kr. í 500 þús. kr.
Iðnaðarráðuneyti 1 11.
Eins og fyrr er getið biða mörg erindi, er varða þetta ráðuneyti, frekari athugunar nefndarinnar, og er ráðgert að tillögur liggi fyrir við 3. umr. málsins. Skal
þar m. a. minnt á málefni Rafmagnsveitna rikisins, virkjanir við Kröflu og Bessastaðaá í Fljótsdal, sjóefnaverksmiðju á Reykjanesi og starfsfé iðnþróunarnefndar.
Nefndin leggur til, að framlag til Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins hækki úr
9 000 þús. kr. í 10 000 þús. kr.
Alþingi, 14. des. 1974.
Jón Árnason,
Þórarinn Sigurjónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Gunnlaugur Finnsson.
Pálmi Jónsson.
Steinþór Gestsson.

Sþ.

Ingvar Gíslason.
Lárus Jónsson.

150. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 143.
Þús. kr.

I. Frá Helga F. Seljan.
Við 4. gr. 1 02 988 15 íslenskir ungtemplarar.
Fyrir „50“ kemur .............................................................................

150

II. Frá Ragnheiði Sveinbjörnsdóttur.
Við 4. gr. 1 02 999. Nýr liður:
79 Til Sjóminjafélags íslands vegna björgunar og varðveislu
gamalla báta og annarra sjóminja fyrir væntanlegt Sjóminjasafn Islands .....................................................................

1 000

III. Frá Helga F. Seljan.
Við 4. gr. 1 07 999. Nýr liður:
35 Til Styrktarfélags vangefinna á Austurlandi .........................
IV. Frá Sverri Bergmann.
Við brtt. 143, 55. a.
Fyrir „597 800“ kemur ....................................................................
1 sundurliðun bætist á eftir a. 5:
Reykjavík, til hönnunar B-álmu Borgarsjúkrahússins (langlegudeild) ...................................................................................................

Nd.

151. Lög

um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt.
(Afgreidd frá Nd. 14. des.)
Samhljóða þskj. 108.

300

630 800
33

f96. mál]
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Sþ.

152. Nefndarálit

[1. mál]

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá niinni hl. fjárveitinganefndar.
Þegar sýnt var í sumar, að Alþingi yrði ekki kallað saman fyrr en undir lok
októbermánaðar og ljóst var, að starfstími fjárveitinganefndar, til afgreiðslu fjárlfrv.
yrði enn skemmri en áður, var undirnefnd fjárveitinganefndar falið að hefja störf
um miðjan okt. Þrátt fyrir þessi störf undirnefndar varðandi einstaka þætti fjárlagafrv., áður en þing kom saman, hafa nefndarfundir samanlagt verið mun færri en
venjulega. Þetta teljum við að hafi leitt til þess, að störf nefndarinnar og undirbúningur ákvarðana hafi ekki verið sem skyldi.
Óvenjumörg veigainikil mál bíða 3. umræðu auk tekjuáætlunar, og er það
ekki óvenjulegt að því er tekjuáætlun varðar, en ljóst er að vegna þess, hversu
seint 2. umr. fer fram, gefst nefndinni mjög skammur thni til starfa fyrir 3. umr.
Minni hl. nefndarinnar væntir þess, að samstaða geti orðið um að skipuleggja störf
nefndarinnar með öðrum hætti á næsta hausti. Að okkar dómi gæti nefndin eða
undirnefnd í ríkara mæli en áður unnið undirbúningsstörf varðandi fjárlagafrv.,
áður en þing kemur sainan, jafnframt því að starfstími nefndarinnar eftir að
l'járlagafrv. er lagt fram yrði betur nýttur en að þessu sinni.
Nefndin flytur sameiginlega brtt. á þskj. 143 og 147, en minni hl. nefndarinnar
hefur óbundnar hendur um einstakar brtt. og hefur áskilið sér rétt til að flytja
brtt. eða fylgja brtt., sem fram kunna að koma.
Á síðasta fundi nefndarinnar var gerð grein fyrir hugmyndum Þjóðhagsstofnunar
um nokkrar niismunandi tillögur um tekjuáætlun rikissjóðs, þar sem heildartekjur
eru áætlaðar 46 800—48 400 millj. kr. eltir mismunandi forsendum. Ekki verður
ljóst fyrr en við 3. umr. hver verður niðurstaða í þessu efni. Enn fremur eru óafgreiddir útgjaldaliðir, sem munu hækka niðurstöðutölur frv. um eigi minna en
800 millj. kr. Má þar nefna sjúkratryggingar, lífeyristryggingar, niðurgreiðslur,
Lánasjóð námsmanna, Lánasjóð sveitarfélaga, raforkumál o. fl., auk framlags til
strandferða, sem samvinnunefnd samgöngumála gerir tillögur um. Er því margt
óijóst um, hvernig að afgreiðslu fjárlagafruinvarpsins verður staðið, og flytur minni
hl. nefndarinnar ekki brtt. við 2. umr. a. m. k.
Með fyrsta fjárlagafrv. hægri stjórnarinnar er gert ráð fyrir, að skattheimta
ríkisins aukist á árinu 1975 um rúml. 16. þús. millj. kr. frá fjárlögum þessa árs
og um 9 500 millj. kr. frá raunverulegri innheiintu í ár. Ljóst er að við afgreiðslu
frv. hækka þessar tölur um 1 500—2 000 millj. kr., svo að skattheimta ríkissjóðs
mun hækka um 52—54 þús. kr. á hvert mannsbarn á landinu á næsta ári, jafnhliða
því að verðtrygging launa hefur verið afnumin með lögum.
Þessi risahækkun á fjárlögmn, 17 500—18 000 millj. kr., er um 1 000 millj. kr.
hærri upphæð en heildarniðurstöðutölur fjárlaga voru árið 1972. Er þetta einkar
athyglisvert, þegar haft er í huga, að fyrir u. þ. b. ári lagði núv. fjmrh. fram á
Alþingi frmnvarp um lækkun skattheimtu ríkisins um 4 300 millj. kr., en það gæti
á árinu 1975 svarað til um 6 000 millj. kr. Lýsti núv. fjmrh. þá yfir því, að auðvelt
væri að brúa bilið vegna þessa tekjumissis ríkissjóðs með sparnaði í rekstrarútgjöldum og minni framkvæmdahraða. Nú er hins vegar lagt til að skattheimta
ríkisins verði aukin um nær 18 000 millj. kr. frá núgildandi fjárl. og um 11 000—
11 500 millj. kr. frá raunverulegri skattheimtu á þessu ári. Er þó hluti af skattheimtu þessa árs umfram fjárlög til kominn vegna gengislækkunar og söluskattshækkunar hægri stjórnarinnar.
í greinargerð ineð fjárlagafrv. er ekki svo mikið sem reynt að halda því fram,
að minnsta tilraun sé gerð til þess að halda niðri rekstrarliðunum í frv. Enda hefur
reyndin orðið sú, að þeir útgjaldaþættir sem falla undir liðinn önnur rekstrargjöld,
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hækka meir en almennt verðlag í landinu. Er þó í þeim samanburði ekki reiknað
með sérstökum áhrií’um olíuverðshækkunar á rekstur skipastóls rikisins og sérstakri hækkun á pappírs- og prentkostnaði hjá Ríkisútgáfu námsbóka umfrarn
ahnennar verðlagshækkanir.
í fjárlagafrv. fyrir árið 1974 var gert ráð fyrir heildarhækkun eiginlegra útgjalda rikissjóðs um 26.6%, en útgjaldaþátturinn önnur rekstrargjöld hækkaði um
20.2% eða 24.1% minna. Þegar þeir, sein mestu lofuðu um samdrátt rekstrarútgjalda,
leggja nú fram fyrsta fjárlagafrv. hægri stjórnarinnar, er gert ráð fyrir, að á árinu
1975 hækki eiginleg rekstrarútgjöld ríkissjóðs um 47.7%, en útgjaldaliðirnir önnur
rekstrargjöld uin 65.7%, eftir að þó hafa verið dregin frá áhrif þeirra sérstöku
hækkana á olíu og prentkostnaði, sem áður er getið. Þannig er nú gert ráð fyrir að
liðurinn önnur rekstrargjöld hækki um 37.7% meir en eiginleg útgjöld ríkissjóðs
í heild.
Þetta eru efndirnar á þvi fyrirheiti að draga úr þenslu ríkisútgjalda. Svo langt
er gengið í að þenja út rekstrarútgjöidin, að flokksbróðir fjmrh., borgarstjórinn í
Reykjavík, sem hefur fengið orð fyrir annað en aðhaldssemi í rekstri, hælist nú
um i málgagni Sjáifstæðisflokksins þegar hann ber saman hækkun rekstrarútgjalda
í fjárlagafrv. rikisins og í fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir næsta ár og vekur
sérstaka athygli manna á því, hversu mikili rnunur sé á.
Þegar heildarútgjöld og fyrst og fremst rekstrarliðir hækka meir en nokkru
sinni hefur áður þekkst, hækka framkvæmdaliðir að sama skapi minna en áður.
Fjárlög hækkuðu um 6 921 millj. kr. frá 1973—1974, þar af hækkuðu framkvæmdaliðir um 2 110 millj. kr. eða námu 30.5% af heildarhækkuninni. Reikna má með
að niðurstöðutölur fjárlaga hækki að þessu sinni um 17 500 millj. kr. og samkv.
fram komnum brtt. munu framkvæmdaliðir hækka um 2 600 millj. kr. frá fyrra
ári, þ. e. hækkun framkvæmdaliða nemur um 14.9% af heildarhækkuninni. Með
öðrum orðum: hækkun framkvæmdaliða er um 51% lægri hluti af heildarhækkuninni en við afgreiðslu núgildandi fjárlaga.
1 grg. með fjárlagafrv. er því iýst sem sérstöku stefnumiði ríkisstjórnarinnar
að draga úr verklegum framkvæmdum ríkisins, þ. e. framlöguin til ýmissar uppbyggingar úti á landsbyggðinni, einkum í því skyni að minnka það, sein stjórnarflokkarnir kalla þenslu á vinnumarkaðnum. Þessari stefnu hafa sjómannasamtökin
í landinu lýst sem tilraun stjórnarflokkanna til þess að draga svo úr atvinnu, að
tnenn verði knúnir til þess, vegna skorts á atvinnu í landi, að fara i skipsrúm fyrir
þau launakjör, sem ríkisstjórnin hefur gert algerlega óviðunandi með sérstökuin
lagasetningum.
Að nokkru leyti hafa fulltrúar stjórnarflokkanna i fjvn. gefist upp við að
knýja þessa samdráttarstefnu fram í þeim mæli sem ætlað var i fjárlagafrv. Þó er
ljóst, að enn er ríkjandi sú stefna að mæta nokkuð auknu framlagi í Byggðasjóð
með því að draga í staðinn úr frainlögum ríkissjóðs til ákveðinna framkvæmdaþátta. Kemur sá samdráttur niður á mjög mikilsverðum þáttum, svo sem hafnargerð,
þar sem um 21% skortir á að framlög haldi raungildi, og flugvallagerð, þar sem
framlög þyrftu að vera um 36% hærri til að halda sama raungildi og í ár.
Á sama tíma og dregið er úr þessum mikilsverðu framkvæmdum úti á landi
hefur ríkisstjórn Sjálfstfl. og Framsóknarfl. samið um stórfellda fjárfestingu á
Keflavíkurflugvelli, og í bígerð er milljarða króna fjárfesting vegna stóriðju í nágrenni Reykjavikur.
Jafnframt lækkun á framkvæmdagildi fjárveitinga til hafna, þegar þörfin er
brýnni en nokkru sinni fyrr vegna hins nýja skuttogaraflota, sem dreifður er á
útgerðarstaði um allt land, er svo á málum haldið, að engar lánveitingar hafa farið
fram úr Hafnabótasjóði á þessu ári. Enda þótt hluti ríkissjóðs í kostnaði við hafnargerð hafi verið aukinn með ákvæðum hafnalaga frá 1973, er hagur flestra hafnarsjóða á þann veg að óhjákvæmilegt er að mál þeirra verði tekin til sérstakrar meðferðar, svo að sveitarfélögunum verði gert kleift að standa straum af sínum hlut
við framkvæmdirnar. Slíka fyrirgreiðslu, lánsútveganir og bein framlög umfram
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75% þátttökuhluta ríkissjóðs ber að veita fyrir tilstilli Hafnabótasjóðs með enn
frekari eflingu hans.
Þessi skoðun minni hl. fjvn. virðist ekki eiga upp á pallborðið hjá núv. stjórnvöldum, ef dæma skal eftir samdrætti á fjárveitingum til hafnarframkvæmda og
yfirlýsingum af þeirra hálfu um, að eftir að hlutur sveitarfélaga er takmarkaður
zið 25% framkvæmdakostnaðar eigi þau að geta séð um sinn hluta upp á eigin
ipýtur.
Ein stefnuyfirlýsing ráðherra hægri stjórnarinnar fjallaði um stóraukin hlut
verklegrar menntunar. Við afgreiðslu fjárlaga sér þessa fyrirheits hvergi stað. Framlög til iðnskóla, eftir afgreiðslu í fjvn., þyrftu að vera 41% hærri en raun ber vitni
til þess að halda óbreyttu framkvæmdagildi. í fyrsta skipti síðan Fiskvinnsluskólmn tók til starfa eru ekki veittar til hans þær fjárhæðir, sem skólanefnd telur óhjákvæmilegar til nauðsynlegrar uppbyggingar. Fyrir 2. umr. um fjárlagafrv. er enn
ekki séð, hvernig húsnæðismálum Tækniskólans reiðir af, og framlög til Sjómannaskólahússins eru lækkuð úr 26.3 millj. kr. í ár í 3 millj. kr. á næsta ári og þar með
íkveðið að stöðva framkvæmdir. Á móti öllum þessum niðurskurði koma efndirnar
á fyrirheitunum í því einu að hækka framlag til námsskrárgerðar fyrir iðnfræðslu
um 5 millj. kr. á 47 þús. millj. kr. fjárlögum, en um 6 millj. kr. eru þó skornar
íiður af beiðni viðkomandi aðila um framlag í þessu skyni.
Við afgreiðslu fjárlaga er Ijóst, að efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar, sem
hún þóttist standa að til að hamla gegn verðbólgu, hafa engan árangur borið í því
ífni. Eftir stendur kjaraskerðingin einber: afnám vísitölubóta á laun, en látlaus
hækkun vöruverðs og þjónustugjalda.
Frá ágústbyrjun og fram í miðjan des. hefur framfærsluvísitala hækkað um
tæpl. 20%. Framundan eru verulegar verðhækkanir, t. d. mun við afgreiðslu fjárlaga varðandi málefni Pósts og síma verða gert ráð fyrir um 35% hækkun gjaldskrár hjá stofnuninni. Þessi stefna ríkisstjórnar í verðlags- og kjaramálum veldur
stórlækkun kaupmáttar launa. Af sérstakri harðýðgi er þessi stefna rekin gagnvart þeim þjóðfélagsþegnum, sem við erfiðust kjör búa og eiga lifskjör sín alfarið
undir ákvörðunum stjórnvalda, þeim ellilífeyrisþegum og öryrkjum sem engar
tekjur hafa aðrar en tekjutryggingu úr almannatryggingum. Frá því að ríkisstjórnin
• ók við völdum hefur verðlag hækkað um 20%, en tekjutrygging hefur aðeins verið
hækkuð um 10% og almennur elli- og örorkulífeyrir um 6%. Verðlag mun enn halda
áfram að hækka, en við fjárlagaafgreiðslu er ekki gert ráð fyrir frekari hækkun
bóta, nema ef vera kynni að stjórnarflokkarnir fengjust til að hækka bæturnar um
3% þegar slík umsamin hækkun launa kemur til framkvæmda 1. mars n. k.
Stjórnarflokkarnir stefna því að enn frekari rýrnun lífeyris þess fólks, sem
erfiðast á í þjóðfélaginu.
Ljóst er, að ekkert samræmi er í stefnuyfirlýsingum ríkisstjórnarinnar og aðgerðum í kjaramálum til minnkunar eftirspurnarþenslu annars vegar og hins vegar
á þeim forsendum sem tekjuhlið fjárlaga er byggð á til þess að hún standi undir
fisahækkununi á rekstrarkostnaði ríkisins.
Til þess að afla 17—18 þús. milljóna króna með viðbótarskattheimtu umfram
áætlaðar tekjur á núgildandi fjárlögum er m. a. byggt á:
1. Viðskiptahalla, sem gæti numið 10 milljörðum króna.
2. Erlendu neysluláni, sem nemur milljörðum króna, til að geta tryggt stjórnlausan innflutning, sem dugi ríkissjóði við öflun stóraukinna neysluskatta til
að standa undir útþenslunni í ríkisrekstrinum.
3. Minnkun vörubirgða útflutningsvöru, sem til er í landinu.
4. 1 ríkissjóð renni þær stórauknu skatttekjur, sem fást af innflutningsgjöldum
og söluskatti vegna sérstakrar hækkunar á verði bensíns og olíu, þvert gegn
fyrri kröfum Sjálfstfl. um, að þessi sérstaka skattheimta renni í Vegasjóð.
5. Metágóða (3600 millj. kr.) af sölu áfengis og tóbaks, þótt verð þeirra vara sé
hækkað samtimis minnkuðum kaupmætti launa.
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6. Siðast en ekki síst notar Sjálfstfl. og Framsókn þá aðferð til þess að teygja
saman endana á fjárlögum að draga úr lífeyrisgreiðslum öryrkja og gamalmenna miðað við þær upphæðir, sem verja þyrfti úr ríkissjóði til almannatrygginga, ef lífeyrir þessa fólks ætti að vera jafngildur að kaupmætti og verið hefur
hin síðustu ár.
Mesta hækkun á rekstrarliðum fjárlaga, sem um getur, og tekjuáætlun, sem
kyggir á stórfelldum viðskiptahalla, erlendum neyslulánuin og birgðarýrnun, stuðlar
ekki að því efnahagslega jafnvægi sem fjármálaráðherra telur sig í grg. með fjárlagafrv. stefna að. Hann er í stefnumiði sínu að vísu stórtækari en fyrirrennarar
hans, sem hafa látið sér nægja að kljást við vandamálin á hólmanum okkar, því
að hann sagði m. a. í fjárlagaræðu sinni: „Því ber jafnan að haga meðferð opinherra fjármála þannig, að stutt sé að jafnvægi innanlands og utan.“
En hætt er við, að afgreiðsla risafjárlaga ríkisstjórnarinnar með þeim hætti,
sem að er stefnt, færi fjármálaráðherra ekki nær því marki að koma á efnahagslegu jafnvægi í íslenskum þjóðarbúskap, þótt afdrif umfangsmeiri fyrirætlana hans
á því sviði séu látin liggja milli hluta.
Alþingi, 14. des. 1974.
Geir Gunnarsson,

Jón Árm. Héðinsson.

Karvel Pálmason.

frsm.

Sþ.

153. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 143.
Þús. kr.

I. Frá Karvel Pálmasyni, Helga F. Seljan og Jóni Árm. Héðinssyni.
Við brtt. 143, 16. — Við 4. gr. 1 02 884 Til jöfnunar á námskostnaði.
Fyrir „110 000“ kemur .....................................................................

140 000

II. Frá Magnúsi Kjartanssyni.

1. Við 4. gr. 1 08 271 0 91 Tryggingastofnun ríkisins.
Fyrir „13 215 240“ kemur .......................................................... 14 015 240
Þar af 800 millj. kr. til þess að greiða uppbót á tekjutryggingu til aldraðs fólks og öryrkja samkvæmt framfærsluvisitölu.
2. Við 4. gr. 1 08 399 34 Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun.
Fyrir „1 500“ kemur ...................................................................
6 500
3. Við 4. gr. 1 08 471 Gæsluvistarsjóður, framlag. Liðurinn
orðist svo:
0 90 Yfirfærslur
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............................
63 000
0 91 Rannsóknir, styrkir o. fl...............................
5 000
Gjöld samtals ....................................................................
68 000

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Þús. kr.

Viðfangsefni:

01
02
03
04
05
06

Hælið að Vífilsstöðum, byggingog innbú . .
Ógreitt vegna Kleppsspítala ......................
Ógreitt vegna Gunnarsholts ......................
Framkvæmdir í Gunnarsholti .....................
Bygging í Víðinesi ........................................
Annað (rannsóknir, styrkir o.fl.) ...............

33000
6 000
6 000
6 000
12 000
5 000

Gjöld samtals ................................................

68 000

III. Frá Karvel Pálmasyni, Sighvati Björgvinssyni og Kjartani Ólafssyni.
1. Við brtt. 143, 64. — Við 4. gr. 1 10 333 03 Hafnarmannvirki
og lendingarbætur.
Fyrir „584 610“ kemur ................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
1. tsafjörður (12. liður).
Fyrir „13 400“ kemur ............................................................
2. Nýr liður (verður 13. liður):
Súðavík.....................................................................................
2. Við brtt. 143, 69. — Við 4. gr. 1 10 471 Flugmálastjórn.
Fyrir „485 725“ kemur ................................................................
Sundurliðun fjárfestinga í flugmálum í 72. brtt. breytist
>annig, að inn komi nýr liður á eftir 2. lið:
safjörður .......................................................................................

{

Sþ.

154. Breytingartillögur

598 610
21 400
6 000
505 725
20 000

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 143.
Frá Gils Guðmundssyni.
1. Við 4. gr. 1 02 501 Tækniskóli íslands 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „18 000“ kemur .............................................................................
2. Við 4. gr. 1 02 518 Fiskvinnsluskólinn 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „3 500“ kemur ...............................................................................
3. Við 4. gr. 1 02 571 Sjómannaskólahúsið 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „3 000“ kemur ...............................................................................
4. Við brtt. 143, 15. — Við 4. gr. 1 02 762 Framlög til bvggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra.
Fyrir „1 018 864“ kemur ..........................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
a. 143. Grindavík.
Fyrir „3 000“ kemur ..........................................................................
b. 161. Kópavogur, Digranesskóli.
Fyrir „4 000“ kemur ..........................................................................
5. Við 4. gr. 1 02 976 Menningarsjóður.
Fyrir „10 720“ kemur .............................................................................

64 000
12 000
43 000
1 031 764
8 900
10 000
15 000
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Þús. kr.

6. Við 4. gr. 1 02 981 Almenningsbókasöfn.
a. Við 02 Til bæjar- og héraðsbókasafna.
Fyrir „6 000“ kemur ..........................................................................
b. Við 03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga.
Fyrir „1 500“ kemur ..........................................................................
7. Við 4. gr. 1 02 982 Listir, frainlög.
a. Við 17 Heiðurslaun listamanna.
Fyrir „4 000“ kemur ..........................................................................
b. Við 18 Starfslaun listamanna.
Fyrir „3 300“ kemur ..........................................................................
c. Við 19 Listamannalaun.
Fyrir „13 000“ kemur ........................................................................
8. Við 4. gr. 1 02 983 Ýmis vísindaleg starfsemi 03 Visinda- og fræðimenn.
Fyrir „800“ kemur ...................................................................................

Ed.

155. Frumvarp til laga

12 000
3 000
6 000
5 000
18 000
1 600

[118. mál]

um breyting á lögum nr. 22 1973, um breyting á lögum um rannsóknir í þágu
atvinnuveganna nr. 64 1965.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.

1. gr. laganna orðist svo:
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins starfrækir og kostar rannsóknastofur utan
Reykjavíkur samkvæmt ákvörðun ráðherra og að fengnum tillögum aðila fiskiðnaðarins. Leita skal samstarfs við fiskiðnað, aðra matvælaframleiðendur og sveitarfélög á viðkomandi svæði. Sömuleiðis skal athugað að nýta aðstöðu og samstarf við
menntastofnanir á staðnum. — Rannsóknastofur þessar skulu veita fiskiðnaði og
öðrum matvælaiðnaði á viðkomandi svæði þjónustu með rannsóknum, gæðaeftirliti
og leiðbeiningum gegn greiðslu samkvæmt gjaldskrá Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum nr. 22 16. mars 1973 var gerð sú breyting á lögum nr. 64/1965 um
rannsóknir í þágu atvinnuveganna að Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins var falið
að starfrækja rannsóknastofur utan Reykjavíkur, samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra og að fengnum tillögum aðila fiskiðnaðarins. Leita skyldi samstarfs í því efni
við fiskiðnað, aðra matvælaframleiðendur og sveitarfélög á viðkomandi stað og að
þessir aðilar legðu fram helming stofnkostnaðar þessara útibúa.
Með frumvarpi þessu er lagt til að lögunum nr. 22 1973 verði breytt á þann veg
að útibú þessi verði starfrækt og kostuð af rikinu einu en niður falli það ákvæði
að heiinaaðilar greiði helming stofnkostnaðar þeirra.
Þó að starfræksla slíkra útibúa sé mikil framför og fagnaðarefni viðkomandi
hyggðarlaga þá hefur nokkurrar óánægju gætt með þá tilhögun að helming stofnkostnaðar skuli heimamönnum vera ætlað að bera.
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Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins er rekin og kostuð af opinberu fé. Eins er
þessu farið með aðrar rannsóknastofnanir í þágu atvinnuveganna og útibúa þeirra
utan Reykjavíkur.
Hafrannsóknastofnunin er t. d. um þessar mundir að koma upp 3 útibúum úti
á landsbyggðinni og kostar þau að öllu leyti. Rannsóknastofnun landbúnaðarins
rekur sömuleiðis 6 tilraunastofnanir víðs vegar um land og eru þær reknar sem
hluti aðalstofnunar og kostaðar af lienni.
Fá rök virðast því liggja til þess að stofnkostnaður útibúa Rannsóknastofnunar
fiskiðnaðarins einnar sé lagður að hálfu á viðkomandi byggðarlag.
Slík tilhögun á sér ekki hliðstæðu, hún er hvorki sanngjörn né eðlileg með
tilliti til sameiginlegra liagsmuna allra landsmanna af öflugu rannsóknastarfi á sviði
sjávarútvegs og mikilvægis þeirrar undirstöðuatvinnugreinar fyrir efnahag landsins.

Nd.

’

—

~

156. Nefndarálit

[111. mál]

um frv. til laga um Hitaveitu Suðurnesja.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og leggur einróma til að það verði samþykkt. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur eða fylgja þeim.
Fjarstaddir voru Ingvar Gíslason og Pétur Sigurðsson.
Alþingi, 16. des. 1974.
Ingólfur Jónsson,
Lárus Jónsson,
Magnús Kjartansson,
form.
fundaskr.
frsm.
Benedikt Gröndal.
Þórarinn Þórarinsson.

Nd.

157. Breytingartillaga

[111. mál]

við frv. til laga um Hitaveitu Suðurnesja.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
14. gr. orðist svo:
Ríkið á allan rétt til umráða og hagnýtingar jarðhita í Svartsengi við Grindavík og uppleystra efna og gastegunda, sem háhitavatni og gufu fylgja. Ráðherra
getur heimilað Hitaveitu Suðurnesja að taka eignarnámi lönd, mannvirki og önnur
réttindi, sem nauðsynleg eru til framkvæmda samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignarnámsins fer eftir lögum nr. 11/1973.

Nd.

158. Nefndarálit

[36. mál]

um frv. til laga um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin ræddi frumvarpið á þremur fundum. Á fund nefndarinnar komu fulltrúar frá Orkustofnun, Rafmagnsveitum ríkisins og Hönnun h/f. Komu skriflegar
umsagnir frá þeim öllum. Einnig fékk nefndin umsögn frá Náttúruverndarráði.
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Nefndin flytur breytingartillögu við 2. grein frv. á sérstöku þingskjali.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins, en einstakir nefndarmenn áskilja
sér rétt til þess að flytja breytingartillögur við frumvarpið og fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma.
Fjarverandi voru Tngvar Gislason og Pétur Sigurðsson.
Alþingi, 16. des. 1974.
Ingólfur Jónsson,
Lárus Jónsson,
Magnús Kjartansson,
form., frsm.
fundaskr.
með fyrirvara.
Þórarinn Þórarinsson.
Benedikt Gröndal.

Ed.

159. Nefndarálit

[48. mál]

um frv. til 1. um lántökur rikissjóðs og ríkisfyrirtækja.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með því, að það verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 16. des. 1974.
Halldór Ásgrímsson,
form.
Albert Guðmundsson.

Ed.

Jón Helgason,
fundaskr.
Jón Árm. Héðinsson
Axel Jónsson.

Jón G. Sólnes,
frsm.
Ragnar Arnalds.

[49. mál]

160. Nefndarálit

um frv. til laga um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum ríkisstofnana.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með því, að það verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 16. des. 1974.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Albert Guðmundsson.

Nd.

Jón Helgason,
fundaskr.
Jón Árm. Héðinsson.
Axel Jónsson.

Jón G. Sólnes.

161. BreytingartiIIaga

Ragnar Arnalds.

[36. mál]

við frumvarp til laga um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.
Frá iðnaðarnefnd.
Við 2. gr. Aftan við greinina bætist ný mgr., svo hljóðandi:
Sem hluti af virkjuninni skulu gerðar ráðstafanir, er að höfðu samráði við
Náttúruverndarráð og að dómi sérfræðinga teljast nauðsynlegar til að draga úr
hugsanlegum áhrifum virkjunarinnar á lifriki umhverfisins svo sem frekast er kostur.
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Sþ.

162. Breytingartillögur

fl. málj

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 143.
Þús. kr.

I. Frá Lúðvík Jósepssyni.
1. Við brtt. 143, 21. — Við 4. gr. 1 02 986 04 Til byggingar íþróttamannvirkja.

Fyrir „53 932“ kemur .................................................................
Við c-lið sundurliðunar bætast tveir nýir liðir:
32 Golfklúbbur Neskaupstaðar ................................................
33 Til skíðamiðstöðvar í Oddsskarði .....................................
2. Við brtt. 143, 34. — Við 4. gr. 1 05 202 Hafrannsóknastofnunin,
Útibú á Höfn i Hornafirði.
Fyrir „1 500“ kernur ....................................................................
3. Við 4. gr. 1 05 202 Hafrannsóknastofnunin. Nýr liður:
17 Nýtt hafrannsóknaskip, undirbúningur og fyrsta framlag
4. Við brtt. 143, 35. — Við 4. gr. 1 05 203 Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins 05 Útibú.
Fyrir „4 118“ kemur ....................................................................
II. Frá Stefáni Jónssyni, Jóni Árm. Hédinssyni og Karvel Pálmasyni.
Við brtt. 143, 64. — Við 4. gr. 1 10 333 03 Hafnarmannvirki og
lendingarbætur.
Fyrir „584 610“ kemur .....................................................................
1 sundurliðun breytist 25. liður, Húsavík.
Fvrir „12 600“ kemur .......................................................................

54 082
50
100
4 000
50 000
8118

596 010

III.Frá Helga F. Seljan.
Við 4. gr. 1 11 203 Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins. Nýr
liður:
Til steinefnaleitar á Austurlandi ....................................................

Ed.

163. Nefndarálit

24 000

1 000

T72. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 84/1970, um Háskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur kynnt sér frv. og fengið háskólarektor á sinn fund til viðræðna
uin það. Nefndin hefur einnig fengið umsögn hagsýslustjóra um frv.
Nefndin mælir með samþykkt frv.
Fjarverandi var Steingrimur Hermannsson. Einstakir nefndarmenn áskilja sér
rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum, ef fram kunna að koma.
Alþingi, 16. des. 1974.
Axel Jónsson,
Steinþór Gestsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
form., frsm.
fundaskr.
Jón Árm. Héðinsson.
Ragnar Arnalds.
Ingi Tryggvason.

Þingskjal 164—165

Nd.
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164. Nefndarálit

[22. mál]

um frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og orðið sammála um að mæla með samþvkkt þess með eftirfarandi
BREYTINGU:

Við bætist í stafrófsröð:
Touvina, Sofia, húsmóðir í Reykjavík f. í Sovétríkjunum 16. nóv. 1897.
Alþingi, 13. des. 1974.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Páll Pétursson.

Sþ.

Gunnlaugur Finnsson,
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson.
Kjartan ólafsson.

Ingólfur Jónsson.
Friðjón Þórðarson.

165. Tillaga til þingsályktunar

[119. mál]

um lagningu byggðalínu fyrir árslok 1975.
Flm.: Ingi Tryggvason, Páll Pétursson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að því eftir fremsta megni að
lokið verði lagningu byggðalínunnar svokölluðu frá samveitukerfi Landsvirkjunar
norður í Varmahlíð í Skagafirði fyrir árslok 1975.
Jafnframt felur Alþingi rikisstjórninni að afla nauðsynlegs fjármagns til að
framkvæma verk þetta.
Greinar ger ð.
Á Norðurlandi öllu er nú tilfinnanlegur skortur á raforku. Vatnsaflsstöðvar á
Norðurlandi utan Skeiðfossvirkjunar framleiða við venjulegar kringumstæður samtals 21—22 megavött og gufuaflsstöð í Bjarnarflagi framleiðir um 3 megavött. Við
núverandi aðstæður er rafmagnsþörfin 30—35 megavött og er því mikil raforka
framleidd með dísilvélum. Beri nokkuð út af með orkuframleiðslu vatnsaflsstöðvanna, þarf að skammta rafmagn, og hreint neyðarástand gæti skapast, ef orkuframleiðsla við Laxá truflaðist um langan tima. Nú er í byggingu ný 7 megavatta dísilstöð á Akureyri, sem þó er ekki gert ráð fyrir að komi til gagns fyrr en þessi vetur
er liðinn.
Viðunandi úrlausn á orkuvanda norðlendinga befur dregist úr hömlu. I undirbúningi er virkjun gufuafls i Kröflu, en augljóst er, að allangt líður þangað til rafmagn frá þeirri virkjun kemur til nytja. Hugsanlegt væri að ltaupa litla gufuaflsstöð og setja liana niður á Kröflusvæðinu til bráðabirgða. Er nauðsynlegt að það
mál verði athugað af gaumgæfni og tekin ákvörðun sem fyrst, ef athugun leiðir til
jákvæðrar niðurstöðu. Undirbúningur að byggingu vatnsaflsstöðva á Norðurlandi
mun ekki svo langt á veg kominn, að bygging vatnsaflsstöðvar levsti vandann fyrr
en væntanleg Kröfluvirkjun.
Skjótasta lausnin á bráðum vanda norðlendinga í orkumálum mun vera bvgging
svokallaðrar byggðalínu norður að Varmahlíð í Skagafirði. Undirbúningur að þvi
verki er þegar hafinn og allmikið hefur verið keypt af efni til línunnar. Ætti því
lagning linunnar að geta hafist strax eftir áramót, ef stjórnvöld Ieggja þar áherslu á.

632

Þingskjal 165—166

Samtenging hinna ýmsu orkusvæða er að flestra dómi nauðsynjamál og er eðlilegt að það verk sé unnið samhliða byggingu orkuvera. Brýn nauðsyn er að dreifa
orkuverunum um landið. SHk dreifing orkuvera er nauðsynlegur þáttur þess að
viðhalda byggð um landið. Auk þess má færa fyrir því sterk rök, að í landi eldgosa
og jarðskjálfta sé í fyllsta máta varhugavert að þjappa meginhluta orkuframleiðslunnar saman á mjög takmarkað svæði eins og nú virðist stefnt að. Bygging byggðalínu má því í engu tefja byggingu orkuvers á Norðurlandi.
í þingsályktunartillögu þessari er farið fram á, að allt kapp verði lagt á að
ljúka byggðalínunni norður í Skagafjörð á einu ári. Réttmæti þess að óska eftir
slíkum hraða byggist fyrst og fremst á tvennu — orkuskortinum og öryggisleysinu
í orkumálum á Norðurlandi annars vegar og þeim olíusparnaði og þar með aukinni
hagkvæmni, sem af hröðun framkvæmdarinnar hlytist hins vegar.
Áætlað er, að á árinu 1974 verði framleiddar um 20 millj. kwst. með dísilolíu á
Norðurlandi. Ef ekkert yrði að gert, ykist þessi notkun í ca. 30 millj. kwst. 1975, 40
millj. 1976 og yfir 50 millj. 1977. Allt er þetta miðað við að stöðvað verði að fullu
leyfi til rafhitunar húsa. Oliukostnaðurinn við framleiðslu 1 kwst. er nú um 6 kr.
Sé reiknað með því verði, er olíukostnaður við framleiðslu rafmagns á Norðurlandi
um 120 millj. 1974, 180 millj. 1975, 240 millj. 1976 og yfir 300 millj. 1977. Af þessu er
greinilegt, að mikið má til vinna að búa svo um, að þessi olíueyðsla hverfi sem mest.
En það er fleira, sem rekur á eftir skjótri úrlausn í orkumálum á Norðurlandi.
I dreifibréfi Rafmagnsveitna ríkisins frá 25. sept. 1974 er fram tekið, að stöðva skuli
veitingu allra hitaleyfa á svæðinu frá Hrútafirði til Þórshafnar, en „takmarkað leyfi
fyrir marktaxta í sveitum komi til greina í einstökum tilvikum í samráði við rafveitustjóra“. Rafmagn hefur allmikið verið notað til hitunar á Norðurlandi. Þjóðhagslega er fráleitt að skylda húsbyggjendur til að setja niður olíuhitunarkerfi í hús
sín, ef lausn orkuvandans er á næsta leiti. Notkun rafmagns sparar bæði stofnkostnað og rekstrarkostnað a. m. k. í framtíðinni. Þegar landinu er skipt í svæði
eins og gert er með bréfi Rafmagnsveitnanna, — sem auðvitað byggist á staðreyndum í orkumálum — fer tæpast hjá því, að bannsvæðin standi höllum fæti gagnvart
uppbyggingu atvinnulífs og íbúðarhúsnæðis. Þá er öryggisleysið í orkumálum þeim
erfitt, sem við það búa. Algengt er, að bændur og aðrir atvinnurekendur komi sér
upp dýrum tækjum til að afstýra verstu afleiðingum orkutruflana.
Vera má, að sumum þyki mikið í ráðist að ætla að byggja byggðalínu á einu
ári. Á sinum tíma byggðu íslendingar símalínu frá Seyðisfirði til Reykjavíkur á cinu
sumri og réðu þó yfir lítilli tækni miðað við það sem nú er. Sjálfsagt eru einhver
vandkvæði á að ljúka þessu verki á svo skömmum tíma sem hér er gert ráð fyrir.
En úrræði eru margvísleg, ef fast er eftir leitað. Við flytjendur þessarar þingsályktunartillögu teljum svo mikilvægt, að lausn á bráðasta vanda norðlendinga í
orkumálum fáist sem fyrst, að ekkert megi til þess spara. En eins og fram hefur
komið hér að framan teljum við samt sem áður, að byggðalínan verði þeim mun
hagkvæmari sem hún kemst fyrr upp og ekkert fjármagn sé betur til þess fallið að
borga bvggðalinuna en það, sem sparast i kaupum hinnar erlendu orku, oliunnar.

Nd.

166. Breytingartillaga

[36. mál]

við frv. til laga um virkjun Bessastaðaár i Fljótsdal.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
4. gr. orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að fela væntanlegri Austurlandsvirkjun, sem yrði
sameignarfélag rikis og sveitarfélaga á Austurlandi, að reisa og reka vatnsaflsvirkjunina í Bessastaðaá.
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Sþ.

167. Breytingartillaga
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R. mál]

við brtt. á 143 [Fjárlög].
Frá fjárveitinganefnd.
Við 15. brtt. — Við 4. gr. 1 02 762 Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða
fyrir skólastjóra.
1 síðari hluta sundurliðunar: Til undirbúnings að framkvæmdum — falli 5. liður:
öldutúnsskóli — niður vegna tvítekningar.

Sþ.

168. Tillaga til þingsályktunar

[120. mál]

um, að Síldarverksmiðjur ríkisins byggi og starfræki verksmiðju á Snæfellsnesi.
Flm.: Ásgeir Bjarnason, Friðjón Þórðarson, Skúli Alexandersson, Jón Árnason,
Halldór E. Sigurðsson, Benedikt Gröndal.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að fela stjórn Sildarverksmiðja rikisins
að hefja nú þegar undirbúning að því að byggja og starfrækja verksmiðju á Snæfellsnesi, er unnið geti feitan fisk og fiskúrgang.
Greinarger ð.
Á svæðinu frá Akranesi til Patreksfjarðar er engin fiskmjölsverksmiðja, sem
getur unnið feitan fisk eða fiskúrgang (síld, loðnu, karfa). Fiskmjölsverksmiðjur, sem
til eru á Hellissandi, Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi, geta ekki unnið feitan
fisk. Þessar verksmiðjur eru sumar mjög lélegar og er líklegt að innan tíðar verði
þær að hætta starfrækslu.
Á árinu stofnuðu fiskframleiðendur á Ólafsvík, Rifi og Hellissandi hlutafélag,
Nesmjöl hf. Hugmyndin var að það hlutafélag stæði fyrir byggingu loðnu- eða
síldarverksmiðju á utanverðu Snæfellsnesi. Verksmiðja þessi átti einnig að taka við
fiskúrgangi frá Rifi, Ólafsvík og Hellissandi. Eigendur gömlu fiskmjölsverksmiðjanna í Ólafsvík cg Hellissandi voru þátttakendur i þessu hlutafélagi. Félagið hefur
látið fara fram verkfræði- og kostnaðarathugun á byggingu verksmiðju og hefur sú
athugun farið fram á vegum Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsens sf.
Komið hefur í ljós að Nesmjöl hf. er ofviða fjárhagslega að byggja verksmiðju nú, og hefur félagið horfið frá framkvæmdaáætlunum um sinn.
Það er þjóðhagsleg nauðsyn að byggð sé verksmiðja, sem getur unnið feitan
fisk og fiskúrgang á Snæfellsnesi. Jafnan veiðist drjúgur hluti loðnuaflans við
Snæfellsnes og á Breiðafirði, á 6. og 7. veiðisvæði skv. skilgreiningu loðnunefndar
(sjá fylgiskjal). Snæfellsnes er eini iandshlutinn sem liggur að loðnuveiðisvæðum
þar sem engin loðnuverksmiðja er til.
Það er því mikil nauðsyn fyrir loðnuskipin að byggð verði loðnuverksmiðja á
Snæfellsnesi. Hraðfrystihúsin á Snæfellsnesi geta ekki hraðfryst loðnu til útflutnings meðan ekki er fyrir hendi verksmiðja sem unnið getur þann hluta loðnunnar,
sem ekki nýtist til frystingar. Bygging verksmiðju mundi því skapa möguleika á
aukinni framleiðslu á loðnu til manneldis og þar með aukinni verðmætisöflun og
iim leið skapa hraðfrystihúsunum á Snæfellsnesi bættan rekstrargrundvöll.
Hraðfrysihúsin á Snæfellsnesi geta ekki heldur unnið karfa, þar sem fiskmjölsverksmiðjur sem fyrir eru geta ekki unnið karfabein sökum fitu. Hér er
um mjög alvarlegan þátt að ræða viðvíkjandi rekstri frystihúsanna, ekki síst ef
togaraafli eykst í hráefnisöflun þeirra, svo sem gera verður ráð fyrir.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Fiskmjölsverksmiðjurnar á Hellissandi og í ólafsvík eru mjög lélegar og þær
verður að endurbyggja innan mjög stutts tíma. Verksmiðja sú, sem hér er lagt til
að byggð yrði, gæti tekið við starfsemi þeirra.
Svo virðist að félög eða einstaklingar á Snæfellsnesi hafi ekki bolmagn til að
lara út í byggingu verksmiðju þeirrar, sem hér er lagt til að Síldarverksmiðjur
ríkisins byggi. Flutningsmenn tillögunnar líta svo á, að slíka verksmiðju þurfi að
starfrækja á Snæfellsnesi, og telja að rétti aðilinn til að byggja og starfrækja þá
verksmiðju séu Síldarverksmiðjur ríkisins.

Fylgiakjal.

Úr bæklingnum LOÐNUVEIÐARNAR 1974.
Skipting heildarafla eftir veiðisvæðum 1973.
Tímabil

l.sv.

2. sv.

7.1.—13.1.
64
14.1.—20.1.
684
21.1.—27.1.
10 649
28.1.— 3.2.
33 705
4.2.—10.2.
42 076
11.2.—17.2.
3 344
18.2.—24.2.
2 933
25.2.— 3.3.
195
4.3.—10.3.
11.3.—17.3.
1893
18.3.—24.3.
25.3.—31.3.
1.4.— 7.4.
8.4.—14.4.
15.4.—21.4.
73
Samtals tonn 95 616

3. sv.

21 545
18 609
3 253
8 480
6 662
736
574

29 280
9 047
18 993
17 443
13 535
192

433
1158
61 450

1426
442
90 358

4. sv.

25 665
145
9 602
11589
1328
62
127
408
48 926

5. sv.

20 906
1 010
2 854
8 939
3 803
7 099
44 611

6. sv.

40 494
11587
1842
7 711
1929
1 006
64 596

7. sv.

Samtals
tonn

9 275
1888
5 522
9 404
9 059
247
35 395

64
684
10 649
33 705
42 076
24 889
50 822
59 066
69 122
59 316
38 529
19130
18494
12 051
2 328
440 925

7. sv.

Samtals
tonn

11
675
600
8 616
18 772
12 390
2 073
139
43 276

4 740
49 615
55 795
77 798
61397
72 240
26 394
13 869
35 228
53 529
9 437
1820
461862

Skipting heildarafla eftir veiðisvæðum 1974.
Timabil

1. sv.

13.1.—19.1.
4 740
20.1.—26.1.
21 540
27.1.— 2.2.
1 755
3.2.— 9.2.
10.2.—16.2.
17.2.—23.2.
29
24.2.— 2.3.
3.3.— 9.3.
10.3.—16.3.
17.3.—23.3.
24.3.—30.3.
31.3.— 6.4.
Samtals tonn 28 064

2. sv.

28 075
53 777
20 265
693
26 744
12 213
147

89
142 003

3. sv.

263
16 412
23 479
1 179
3 854
2 093
391

47 671

4. sv.

5. sv.

24 770
26 717
4 983
2 087
1885
105
451

16 316
10 258
18 093
1 686
16
480
139

60 998

46 988

6. sv.

35
239
20 566
5 925
1 112
15 480
40 549
7 364
1 592
92 862
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Sþ.

169. Fyrirspurnir.

[121. máll

I. Til forsætisráðherra um útfærslu landhelginnar.
Frá Ellert B. Schram.
Hvað hefur verið gert eða mun verða gert til undirbúnings fyrir útfærslu
landhelginnar í 200 mílur?
II. Til félagsmálaráðherra um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
Frá Ellert B. Schram.
Hvað líður endurskoðun á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og hvaða
ráðagerðir eru uppi í þeim efnum?
III. Til viðskiptaráðherra um hlutafélög og verðlagsmál.
Frá Ellert B. Schram.
Hvað Hður endurskoðun a) hlutafélagalöggjafar, b) verðlagsmála?
IV. Til fjármálaráðherra um trygginga- og skattakerfi.
Frá Ellert B. Schram.
Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til endurskoðunar og samræmingar
á trvgginga- og skattakerfinu?
V. Til forsætisráðherra um störf nefndar til þess að kanna staðarval ríkisstofnana.
Frá Ragnheiði Sveinbjörnsdóttur.

Hvað líður störfum nefndar þeirrar, er skipuð var af ríkisstjórn 25. apríl
1972 til þess að kanna staðarval rikisstofnana og athuga, hverjar breytingar
koma helst til greina í þeim efnum, og hvenær er tillagna hennar að vænta?

Sþ.

170. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 143.
Þús. kr.

I. Frá Rngnnri Arnnlds.
Við brtt. 143, 15. — Við 4. gr. 1 02 702 Framlög til byggingar
grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra.
Fyrir „1 018 864“ kemur ..................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
a. Nýr liður á eftir 57. tölulið:
Hvammstangi, sundlaug ....................................................................

1 037 764
4 000
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Þús. kr.

b. 63. Skagaströnd.
Fyrir „1 000“ keniur ....................................................................
c. 64. Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf.
Fyrir „33 000“ kemur ..?............................................................
d. Nýr liður á eftir 69. tölulið:
Haganeshreppur, skóli ..................................................................
e. 11. liður kaflans: Til undirbúnings framkvæmdum, Hvammstangi, sundlaug, fellur niður.
f. 12. liður kaflans: Til undirbúnings framkvæmdum, Haganeshreppur, skóli, fellur niður.

3 000
41500
5 000

II. Frá Kjartani Ólafssyni og Gils Gnðmundssyni.
Við 4. gr. 1 02 982 23 Til islenskra rithöfunda.
Fyrir „12 000“ kemur .......................................................................

18 000

III. Frá Gils Guðmundssyni.
Við 4. gr. 1 05 299 02 Til sjóvinnunámskeiða og skólabáta.
Fyrir „3 536“ kemur .........................................................................

6 000

IV. Frá Eðvarð Sigurðssyni og Guðmundi H. Garðarssyni.
Við 1 07 981 Vinnumál.
a. Við 06 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna.
Fyrir „5 500“ kemur ....................................................................
b. Við 07 Til Alþýðusambands Islands vegna Menningar- og
fræðslusambands alþýðu.
Fyrir „2 500“ kemur ...................................................................
c. Við 08 Til Alþýðusambands Islands vegna alþýðuorlofs.
Fyrir „1 000“ kemur ....................................................................

8 000
3 500
1 500

V. Frá Ragnari Arnalds.
Við brtt. 143, 55. — Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa
o. fl.
Fyrir „597 800“ kemur .....................................................................................

Sundurliðun breytist á þessa leið:
1. a. 16. Blönduós, sjúkrahús, viðbygging.
Fyrir „10 000“ kemur ............................................................
2. a. 17. Sauðárkrókur, viðbvgging.
Fvrir „10 000“ kemur ?..........................................................
3. b. EÍliheimili. Nýr liður:
16. Blönduós (ellideild við Héraðshæli) ...................................
VI. Frá Lúðvík Jósepssyni og Helya F. Seljan.
Við brtt. 143, 69. — Við 4. gr. 1 10 471 Flugmálastjórn.
Fyrir „485 725“ kemur . . . .'......................... ‘...................................
1 sundurliðun fjárfestinga í 79. brtt. bætast tveir nýir liðir:
a. Borgarfjörður eystri ....................................................................
b. Djúpivogur.....................................................................................

623 600

20 000
25 000
800

490 225
1 500
3 000

VII. Frá Ragnari Arnalds.

Við 4. gr. 1 11 234 Lagmetisiðjan Siglósíld.
Fyrir „5 000“ kemur .........................................................................

10 000

637

Þingskjal 171—173

Sþ.

171. Breytingartillögur

[1. mál]

við brtt. á þskj. 143 [Fjárlög].
Þús. kr.

I. Frá Garðari Sigurðssyni.
Við brtt. 55. — Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
Fyrir „597 800“ kemur .....................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
33. Kirkjubæjarklaustur.
Fyrir „1 000“ kemur .........................................................................
II. Frá ffárveitinganefnd.
Við brtt. 55. — Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
Sundurliðun breytist þannig:
a. 32. Vík í Mýrdal.
Fyrir „12 800“ kemur .........................................................
b. 33. Kirkjubæjarklaustur.
Fyrir „1 000“ kemur ...................................................................

Sþ.

172. Breytingartillögur

606 800
10 000

6 900
6 900

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá Eyjólfi Sigurðssyni, Jóni Árm. Héðinssyni og Sighvati Björgvinssyni.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 1 07 974 Styrktarsjóður fatlaðra.
Fyrir „3 300“ kemur ...............................................................................
2. Við 4. gr. 999 02 Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi.
Fyrir „65“ kemur ....................................................................................
3. Við 4. gr. 999 03 Fávitahælið í Skálatúni.
Fyrir „65“ kemur ......................... ..........................................................
4. Við 4. gr. 999 05 Geðverndarfélag íslands.
Fyrir „75“ kemur .....................................................................................
5. Við 4. gr. 999 06 Tjaldanesheimilið.
Fyrir „200“ kemur ...................................................................................
6. Við 4. gr. 999 15 Styrktarfélag vangefinna.
Fyrir „100“ kemur ...................................................................................
7. Við 4. gr. 1 07 999 21 Neytendasamtökin.
Fyrir „250“ kemur ...................................................................................
8. Við 4. gr. 1 07 999. Nýr liður:
24 Félag fjölfatlaðra .............................................................................
9. Við 4. gr. 1 08 481 Bindindisstarfsemi. Nýr liður:
03 Útgáfustarfsemi á vegum Áfengisvarnaráðs ..................................

Sþ.

173. Tillaga til þingsályktunar

4 500
300
300
300
400
300
550
300
500

[122. mál]

um endurskoðun laga nr. 63 frá 12. maí 1970, um skipan opinberra framkvæmda.
Flm.: Helgi F. Seljan, Stefán Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta endurskoða rækilega núgildandi lög um skipan opinberra framkvæmda. Sérstakt samráð skal haft við Samband
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íslenskra sveitarfélaga uin endurskoðun þessa. Ríkisstjórnin skal síðan á næsta Alþingi leggja fram lagafrumvarp um þetta efni í samræmi við þær niðurstöður, sem
endurskoðunin leiðir í ljós.
Greinargerð.
Lög um skipan opinberra framkvæmda hafa mjög verið til umræðu á síðustu
mánuðum og fram hefur komið sterk og í mörgu réttmæt gagnrýni á lög þessi og
framkvæmd þeirra.
Eftir fjögurra ára framkvæmd þessara laga hlýtur að vera fyllilega tíinabært
að endurskoða lögin í ljósi þeirrar reynslu, sem fengist hefur, og þá um leið með
tilliti til þess, hve gagnrýni hefur verið hörð frá ýmsuin aðilum á ýmsa þætti í
framkvæmd löggjafarinnar. Ekki skal hér neitt fullyrt um það, að hve miklu leyti
gagnrýnin á við rök að styðjast. Við eðlilega endurskoðun ættu að koma í Ijós þeir
vankantar, sem á lögunum kunna að vera, og þá agnúa bæri þá að sniða af.
Þessi löggjöf var rökstudd með því fyrst og fremst, að með henni yrði betur
tryggður allur undirbúningur framkvæmda og fjármagnsáætlanir allar gerðar raunhæfari og þannig tryggt, að verk stöðvuðust ekki af ýmsum ástæðum eða í þau væri
ráðist án þess að tryggilega væri frá öllum verkþáttum gengið.
Þau hafa sennilega haft nokkurt gildi í því skyni að tryggja farsælan og öruggan framgang ýmissa verka, en þau mega ekki heldur verka á neinn hátt sem
hemill á uppbyggingu sjálfsagðra framkvæmda, eins og gagnrýnin hefur beinst að.
Endurskoðunin í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga ætti hér úr að
skera, hvort eðlilegum tilgangi hefur verið náð eða ekki, eða þá að hve miklu leyti
framkvæmdin kann að hafa reynst í upphaflegum anda laganna.
í kjölfar endurskoðunarinnar hlyti að sjálfsögðu að fylgja endurbætt lagasetning,
ef i ljós kæmi, að hennar væri þörf, svo sem við flm. teljum raunar auðsætt að sé
i ýmsu tilliti.

Sþ.

174. Breytingartillaga

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá Garðari Sigurðssyni.
Við 4. gr. 1 03 399 Ýmis utanríkismál.
Fyrir „5 800“ kernur ...............................................................................
1 sundurliðun komi:
01 Aðstoð við þróunarlöndin ...............................................................
02 Til Flóttamannaráðs íslands ...........................................................

Nd.

175. Nefndarálit

Þús' hr10 500
9 500
1000

[117. mál]

um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán fyrir Rafveitu
ísafjarðar.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með samþykkt þess.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Eyjólfur Sigurðsson, Tómas Árnason og
Þórarinn Þórarinsson.
Alþingi, 17. des. 1974.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsm.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Ey. Kon. Jónsson.

Lúðvik Jósepsson.
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Sþ.

176. Frumvarp til fjárlaga

[1. mál]

fyrir árið 1975.
(Eftir 2. umr. í Sþ., 17. des.)
A-HLUTI
Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana.
1. gr.
Greiðsluyfirlit ríkissjóðs.
1 Tekjur:
Beinir skattar ......................................................................
óbeinir skattar ...................................................................

Þús- kr8 465 960
36 799 211

45 265 171

0 Gjöld:
Samneysla ..........................................................................
Neyslu- og rekstrartilfærslur.............................................
-r- sértekjur..........................................................................

13 445 051
20 582 958
459 678

33 568 331

Afgangur rekstrarliða ........................................................
Fjárfesting............................................................................
Fjármagnstilfærslur ...........................................................

3 722 096
8 265 202

11 696 840

Gjöld umfram tekjur
4 Lánahreyfingar inn:
Innlend lántaka til Norður- og Austurlandsáætlana
í vegamálum ......................................................................
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Skeiðarársandsvegar ...................................................................................
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Djúpvegar .........
Önnur innlend verðbréfaútgáfa ......................................
Erlend lán vegna Þorlákshafnar ......................................
Innheimt af endurlánuðum spariskírteinum....................
Innheimtar afborganir almennra lána...............................
3 Lánahreyfingar út:
Lán til framkvæmda B-hluta fyrirtækja...........................
Endurgreiðsla spariskirteina útgefinna 1964 ....................
Afborganir annarra lána ríkissjóðs..................................

Þús- kr-

11987 298
290 458

403 500
116 000
64 000
600 000
210 000
917 500
40 325

2 351 325

1 383 000
500 000
909 397

2 792 397

Halli á lánahreyfingum

441 072

Greiðsluhalli ......................................................................

731 530
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2. gr.

Árið 1975 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr.
R kstrar-

0 Gjöld:
Þús. kr.

1 00 Æðsta stjórn ríkisins....................................................

268199

1 01 Forsætisráðuneytið ........................................................
101—171 Yfirstjórn......................................................
901—902 Annað ...........................................................

912 851
31 107

1 02 Menntamálaráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
201—884 Fræðslumál .................................................
901—999 Söfn, listir og önnurmenningarstarfsemi

171987
7 026 896
663 339

1 03 Utanríkisráðuneytið ....................................................
101—102 Yfirstjórn ....................................................
201
Löggæsla á Keflavíkurflugvelli..................
301—399 Sendiráð o. fl.................................................
401
Alþjóðastofnanir ........................................

93 732
94 500
209 038
129 864

1 04 Landbúnaðarráðuneytið .............................................
101—172 Yfirstjórn ...................................................
201—299 Búnaðarmál .................................................
501—504 Skólar .........................................................

41 807
2 029 741
97 566

1 05 Sjávarútvegsráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201—299 Útvegsmál ..................................................
901
Annað ..........................................................

21 139
1 017 597
41456

1 06 Dóms- og
101—102
201—284
301—373

kirkjumálaráðuneytið................................
Yfirstjórn ...................................................
Dómgæsla, lögreglumál o. fl.......................
Þjóðkirkjan .................................................

31021
2 080 476
221 626

1 07 Félagsmálaráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
271—272 Húsnæðismál .............................................
301—999 önnur félagsmál .........................................

16 793
1619010
279 865

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið....................
101
Yfirstjórn ....................................................
271—273 Tryggingamál .............................................
301—399 Heilbrigðismál .............................................
471—501 Annað ..........................................................

23 364
13 725 240
1 308 083
51806

Flutt

Þús. kr.

943 958

7 862 222

527 134

2169114

1 080 192

2 333 123

1915 668

15 108 493

32 208 103
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3. gr.
Arið 1975 er ætlast til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á
rekstrarreikningi skv. þessari grein.
reikningur.
1 Tekjur :
1 1

Skattar.

1
1
1
1

11
11
11
11

1

11

Beinir skattar.
Persónuskattar ........................................................
0 Iðgjöld lífeyristrygginga:
02 Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda .................
1 Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld:
11 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald af trillubátum og áhættuiðgjald afbúvélum
12 Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .................

1
1
1
1
1
1
1

12
12
12
12
12
12
12

Eignarskattar ...........................................................
0 Eignarskattar, alm.:
01 Eignarskattur einstaklinga...............................
203
02 Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga ..
03 Eignarskattur félaga.........................................
212
04 Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga.....
2
1 Erfðafjárskattur:
11 Erfðafjárskattur .....................................................

1 13 0
1 13 01
1 13 02
1 13 03
1 13 04

Tekjuskattar ............................................................
Tekjuskattar:
Tekjuskattur einstaklinga .................... 6 381 000
Skattafsláttur .........................................
600 000
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga ..
Tekjuskattur félaga ..................................................
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ..............

Þús. kr.

Þús. kr.

1 293 500
754 200
369 300
170 000
469 150
000
2030
000
120
50 000
6 703 310
5 781 000
63810
850 000
8 500

Óbeinir skattar.
Gjöld af innflutningi .............................................
1 15 0 Aðflutningsgjöld:
1 15 01 Aðflutningsgjöld .................................. 10 000 000
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
500 000
1 1502 Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ...................
1 1503 Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...................................
1 1505 Byggingasjóðsgjald af innflutningi ........................
1 15 1 Innflutningsgjald af bensíni og gúmmígjald:
1 15 11 Innflutningsgjald af bensíni ..................................
1 15 12 Gúmmigjald .............................................................
1 15 2 Innflutningsgjald af bifreiðum:
1 15 21 Innflutningsgjald af bifreiðum...............................
Flutt
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

12 120 446
9 500 000
40 000
17 000
50 000
1 751 000
99 000
635 000
20 586 406
81
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Þingskjal 176
R kstrar0 Gjöld:
Þús. kr.

Þús. kr.

32 208 103
2 125 510

Flutt
1 09 Fjármálaráðuneytið ....................................................
101—104 Yfirstjórn ....................................................
201—282 Toll- og skattheimta ..................................
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ....
402—999 Annað ............................................................

100 881
471 546
432 205
1 120 878

1 10 Samgönguráðuneytið ....................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
211
Vegamál .....................................................
321—672 Önnur samgöngumál ..................................

14 549
3 240 199
2 041 601

1 11 Iðnaðarráðuneytið ........................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201—299 Iðnaðarmál ..................................................
301—399 Orkumál ...................................................

17 396
415 060
950 718

1 12 Viðskiptaráðuneytið ....................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201
Niðurgreiðslur .............................................
902—999 Annað ........................................................

20186
3 668000
30 479

5 296 349

1 383 174

3 718 665

1 13 Hagstofa íslands ...........................................................

39 805

1 14 Ríkisendurskoðun

42 188

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

1 15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun ......................................
101—181 Yfirstjórn ....................................................
191
Ýmis lán rikissjóðs, vextir .......................

Flutt

741 835
29 432
712 403

45 555 629
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reikningnr.
1

Tekj ur :
Þús. kr.

Flutt

1
1

158 HagnaÖur af sölu varnarliðseigna:
1581 Hagnaður af sölu varnarliðseigna .........................

Skattar af framleiðslu .............................................
1 160 Vörugjöld:
1 1601 Vörugjald ................................................................
1 16 04 Álgjald ....................................................................

28 446

507 000
170 000
337 000

21 730 292

Skattar af seldum vörum og þjónustu ................
1 17 0 Söluskattur.
1 17 01 Söluskattur .............. • • • • ...................
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .........

Þús. kr.
20 586 106

16 877 000
1 U33 000
15 844 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17 1
17 11
17 12
17 2
1721
17 3
1731
17 32
17 33
17 34

Skemmtanaskattur:
Miðagjald til Menningarsjóðs ...............................
Skemmtanaskattur ..................................................
Launaskattur:
Launaskattur .............................................................
Rekstrarhagnaður Á.T.V.R.:
Rekstrarhagnaður Á.T.V.R......................................
Gjald af seldum vindlingum ..................................
Gjald af seldum eldspýtum......................................
Gjald af einkasöluvörum.........................................

1 17 5

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum:

1 17 51

Sildargjald .....................................................................

1 17 52

Ferskfiskmatsgjald

7 400
44 000
2 214 000
3 500 000
32 972
2 000
2 000

1 700

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

39 000

1 17 53 Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum.............
1 17 54 Síldarmatsgjald ........................................................
1 17 55 Síldarsölugjald ........................................................

22 500

1 17 9
1 17 91
1 17 92
1 17 93

Aðrir skattar:
Iðnaðargjald ............................................................
Sérleyfisgjald ...........................................................
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta .......................

Aðrir óbeinir skattar .............................................
1 19 0 Aukatekjur og stimpilgjald:
1 19 01 Stimpilgjald ............................................................
1 19 02 Aukatekjur .............................................................
1 19 03

Þinglýsingar

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

Flutt

15

15 000
5 300
400
2 017 553
404 000

48 500
178 000
44 841 251
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Rekstrar0 Gjöld:
Þús. kr.

Flutt

Gjöld samtals .................................................. ...........................
Samtals

Þús. kr.

45 555 629

45 555 629
45 555 629

645
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reikningur.
1 Tekjur :
Þús. kr.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

1
11
13
14
2
21
22
23
3
32

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

33
9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Ýmsir skattar af bifreiðum:
Bifreiðaskattur .........................................................
Skrásetningargjald bifreiða
.................................
Skoðunargjald bifreiða..............................................
Ýmsir skattar af skipum:
Lestagjald ................................................................
Vitagjald ..................................................................
Skipaskoðunargjald ..................................................
Tekjur af sölu erlends gjaldeyris:
Hluti af umboðsþóknun oggengismun gjaldeyrisbankanna .................................................................
Leyfisgjald ................................................................
Aðrir óbeinir skattar:
Verðjöfnunargjald ..................................................
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ............................
Skipulagsgjald .........................................................
Rafmagnseftirlitsgjald ............................................
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. 1......................
Prófgjald bifreiðastjóra ...........................................
Prófgjald iðnnema ..................................................
Rafstöðvagjald .........................................................
Sérlyfjagjald .............................................................
Hvalveiðigjald .........................................................

21 0
21 01
21 02
21 04

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ................
Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum:
Afgjöld ríkisjarða.....................................................
Keflavikurflugvöllur, flugmálastjórn ....................
Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli ...............................

1 2
1
1
1
1
1 3

395 000
12 000
17 000
1 600
18 000
3 500
398 000
18 000
440 000
10 000
21000
28176
21 820
1440
680
30
800
7
126 920
2 420
45 800
78 700

Ýmsar tekjur ......................................................................

1
1
1
1
1

31
31
31
39
39

0
01
02
0
01

1
1
1
1
1

39
39
39
39
39

02
03
04
06
07

Þús. kr

44 841 251

Flutt

297 000

Vextir og arður af hlutabréfum:
Vextir ......................................................................
200 000
Arður af hlutabréfum .............................................
1 000
Ýmsar tekjur:
Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjónustu sýslumanna og bæjarfógeta .......................
9 500
Sameignir rikisins....................................................
10 200
Yfirverð liknarfrímerkja ........................................
300
Samúðarskeyti Landssimans ..................................
6 000
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs................
40 000
Ýmsar óvissar tekjur .................................... ..................
Tekjur samtals ........................................................
Gjöld umfram tekjur ........................................•••
Samtals

45 265 171
290 458
45 555 629
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4. gr.
1 00

Æðsta stjórn ríkisins.

10). Embætti forseta íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
Gjöld samtals ......................................................
201 Alþingi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þlis- kr.

Þús. kr.

9 031
7 487
2 164
18 682

155 600
48 105
6 000
209 705

Viðfangsefni:
02 Þingfararkaup alþingismanna ...........................
96 800
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður ........................
81 395
04 Rekstrarkostnaður fasteigna ...............................
7 657
05 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda........................
10 629
06 Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings........................
700
07 Hús Jóns Sigurðssonar ......................................
5 840
08 Þingmannasamtök NATO ..................................
584
09 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka..................
6 000
10 Til bókasafns í Húsi Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn ........................................................... ............100
Gjöld samtals ......................................................
209 705
301 Ríkisstjórn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
401

20 457
3 504
23 961

Hæstiréttur:

0 10 Laun ....................................................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

15 851
15 851
268 199
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1 01
101

Forsætisráðuneytið.

Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

8 899
8 468
757
545
18 669

Viðfangsefni:
01

Yfirstjórn ...................................................................

15 458

02 Viðhald stjórnarráðshúss.....................................
03 Fálkaorðan ...........................................................
05 Framlag til Kanadasjóðs.....................................
06 Viðhald ráðherrabústaðar viðTjarnargötu ....
07 Rekstur ráðherrabústaðar við Tjarnargötu ....
08 Ráðherrabústaður á Þingvöllum .......................

879
500
45
378
1 617
292

Gjöld samtals ......................................................

18 669

102 Þjóðhagsstofnun:
0 10 Laun ....................................................................
24 030
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
9 426
0 27 Viðhald .................................................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............800
1 00

Gjöld samtals ......................................................

34 364

Tekjur ..............................................................................

17 182

Mismunur

171

90]

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

Framlag til Byggðasjóðs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

17 182

877 000
877 000

Húsameistari ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
29 485
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 749
0 27 Viðhald .................................................................
379
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............500
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

34113
13 000
21 113
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ViSfangsefni:

01
02
03

þús.

kr.

Yfirstjórn...............................................................
Teiknistofa ...........................................................
Byggingaeftirlit ....................................................

6 525
24 249
3 339

Gjöld samtals ............................................................

34 113

902 ÞjóðgarÖurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir .....................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður .................................

1 250
1 542
1 428
4
6 570

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................

10 794
800

Mismunur

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

Samtals

ÞAs. kr.

9 994
943 958

649 .
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1 02

Menntamálaráðuneytið.

101 Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

99 968
34 686
812
5 000
25 916
5 605
171987

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
98 812
02 Fræðsluskrifstofur ..............................................
17 297
03 Endurskoðun námsefnis
..............................
24 807
05 Námskeið menntaskólakennara .......................
800
06 Námskeið kennara, sem hafaekkifull réttindi
1 000
07 Námsflokkar .......................................................
750
08 Til framkvæmdar sundskyldu ískólum..............
25 416
09 Til skiðakennslu í skólum.................................
500
10 Styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn
400
11 Til fyrrverandi barnakennara ...........................
105
12 Til unglingafræðslu .............................................
600
13 Gjöf Jóns Sigurðssonar
..............................
1 000
14 Kostnaður við utanför kennara eða sjákraþjálfara til náms i þjálfun íþrótta fyrir fatlaða .. _____ 500
Gjöld samtals ......................................................

171 987

201 Háskóli Islands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ............................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

407 215
87 364
70 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn...............................................................
02 Guðfræðideild ......................................................
03 Læknadeild ...........................................................
04 Tannlæknadeild ....................................................
05 Lyfjafræði lyfsala................................................
06 Lagadeild ...............................................................
07 Viðskiptadeild.......................................................
08 Heimspekideild ....................................................
09 Verkfræðideild ....................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

564 579
4 900
559 679
31 788
9 782
79 420
25 776
6 989
17 229
18 401
63 976
129148
82
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Þús. kr.

10
11
12
13
14
15
16

Bókasafn ...............................................................
Iþróttakennsla ......................................................
Rekstur fasteigna .................................................
Sameiginleg útgjöld .............................................
Þjóðfélagsfræðikennsla ......................................
Til byggingaframkvæmdaog tækjakaupa...........
Mannfræðistofnun háskólans...............................

17 779
4 778
42 548
39 276
10 605
65 000
2 084

Gjöld samtals ......................................................

7)64 579

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður .................................

24 308
30 736
2 352
1 100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

Þús. kr.

58 496
29 884
28 612

203 Raunvísindastofnun háskólans:
0 10 Laun ....................................................................
47 693
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
14 871
0 27 Viðhald .................................................................
3192
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........5 130
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

70 886
6 880
84 006

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Rannsóknastofa í stærðfræði ..............................
03 Rannsóknastofa í eðlisfræði ...............................
04 Rannsóknastofa i efnafræði ...............................
05 Rannsóknastofa í jarðvísindum .........................
06 Reiknistofa ...........................................................
Gjöld samtals ......................................................

12 901
4 661
10 914
10 548
19 509
12 353
70 886

205 Stofnun Árna Magnússonar á Islandi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

18142
2 635
757
6100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

25 634
500

25134
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206 Orðabók háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr7 769
700

231 Náttúrufræðistofnun íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

11339
3 675
298
467

232 Rannsóknaráð ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

5 314
7 751
162

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Til frumathuguna á nýtingu náttúruauðæfa
landsins .................................................................
03 Þátttökugjald í Nordforsk ..................................
05 Til starfsáætlunar .................................................
Gjöld samtals ......................................................
276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

8 469

15 779

13 227

6 626
2 686
981
934
13 227

49 820
49 820

301 Menntaskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

69 899
6 206

302 Menntaskólinn á Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

47 275
7 733

303 Menntaskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun .....................................................................

Þús- kr-

76 10»

55 008

18 067

0 20 önnur rekstrargjöld ................................................

2 862

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

11000
31 929
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304 Menntaskólinn við Hamrahlíð:
kr0 10 Laun .....................................................................
82 286
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... .........9 429
Gjöld samtals ......................................................
91 715
1 00 Tekjur ...................................................................
2 100
Mismunur ............................................................
305 Menntaskólinn við Tjörnina:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80

Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

307 Menntaskóli á Austurlandi, bygging:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

89 615

66 816
7 921
11000

Gjöld samtals ......................................................
306 Menntaskólinn á Isafirði:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

Þlis- kr-

85 737

16 200
6 517
62 000
84 717

30 000

Gjöld samtals ............................................................

80 000

308 Menntaskólinn í Kópavogi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

17 438
2 733
6 000

310 Menntaskólar almennt:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

12 838
1 752
17 010
6100

315 Fjölbrautarskólinn í Breiðholti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

12 003
690
250

316 Flensborgarskóli, framhaldsdeild:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

10 947
1 343

26 171

37 700

12 943

12 290
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321 Kennaraháskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjðld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús.kr.

67 362
19 464
2 202
1600
90 628

322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans:
0 10 Laun .....................................................................
26 005
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
5 840
0 27 Viðhald .................................................................
227
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........7 600
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

39 672
6 800
32 872

331 fþróttakennaraskóli íslands:
0 10 Laun ...................................................................
6 577
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
1485
0 27 Viðhald ................................................................
1623
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................ .........4 000
Gjöld samtals ......................................................
13 685
1 00 Tekjur ...................................................................
60
Mismunur ...........................................................

13 625

336 Húsmæðrakennaraskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
5 663
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1 266
0 27 Viðhald .................................................................
433
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............300
Gjöld samtals ......................................................
7 662
1 00 Tekjur ...................................................................
400
Mismunur ............................................................

7 262

421 Fræðslumyndasafn:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

8‘20

422 Ríkisútgáfa námsbóka:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ....................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................

3 051
5 069
400

14 675
90 949
844
266
920

Þingskjal 176
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Þús. kr.

0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................

............375

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................

108 029
2 000

Mismunur

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

106 029

3 00 Lánahreyfingar út .............................................

1445

Viðfangsefni:
02 Skrifstofa...............................................................
03 Bókaútgáfa ............................................................

22 678
35 351

Gjöld samtals ......................................................

108 029

431 Iðnfræðsluráð:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
501 Tækniskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27

Þús. kr.

7 544
3 850
120
225
H 739

51695
19 132

Viðhald .......................................................................

271

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

18 000
39 098

Viðfangsefni:
02 Tækniskólinn í Reykjavík ...............................
85 379
03 Undirbúningsdeild á Akureyri ........................... .........3 719
Gjöld samtals ......................................................

89 098

506 Vélskóii fslands:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld .............................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

38 955
5 098
2 355
46 408

Viðfangsefni:
02 Reyltjavík ............................................................
03 Akureyri ..............................................................
04 Vestmannaeyjar ..................................................

37 974
5 233
3 201

Gjöld samtals ......................................................

46 4C8
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507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

655
Þús. kr.

21924
2 248
12 000
36 172

514 Iðnskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

83 250
1000

515 Iðnskólar utan Reykjavíkur:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

39 288
1 215

516 Iðnskólar almennt:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ...........................
Gjöld samtals ......................................................

34 000

517 Hótel- og veitingaskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
518

Þús. kr.

84 250

40 503

34 000

7 877
10 675
108
800
19 460
7 920
11540

Fiskvinnsluskólinn:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

7 575
3 025
6 500

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

17 100
500
16 600

521 Hjúkrunarskóli Islands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

30 218
6 734
757
1 000

Gjöld samtals ......................................................

38 709

Tekjur ..........................................................................

3 360

1 00

Mismunur

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

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 1.

35 349
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522 Hjúkrunarskóli við Borgarspítalann:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaðui’ ...............................
Gjöld samtals ......................................................
523 Fósturskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................
541

Þús. kr.

8 524

8 305
2 733
1 500
12 533

Húsmæðraskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

6 436
934

542 Húsmæðraskólinn á Varmalandi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 000
700

543 Húsmæðraskólinn á Staðarfelli:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 663
1 571

544 Húsmæðraskólinn á ísafirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20

Önnur rekstrargjöld ...................................................

Þús. kr.

6 804
1 320
400

7 370

4 700

6 234

3 767
578

Gjöld samtals ......................................................

4 345

545 Húsmæðraskólinn á Blönduósi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 047
467

546 Húsmæðraskólinn á Löngumýri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

3 122
234

4 514

3 356

547 Húsmæðraskólinn á Laugalandi:
0 10

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

4 089

0 20 önnur rekstrargjötd ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

Laun

292
4 381
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548 Húsmœðraskólinn á Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 öunur rekstrargjöld ..........................................
Gjöld samtals ......................................................

657
Þús. kr.

3 290

549 Húsmæðraskólinn á Laugum:
0 10 Laun .................................... ...............................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

3 242
158

551 Húsmæðraskólinn á Hallormsstað:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

2 351
584

552 Húsmæðraskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 , Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

6110
786

553 Húsmæðraskólar almennt:
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

8 656
5 000

561 Myndlista- og handíðaskólinn:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .................................................. .........
571

581

Sjómannaskólahúsið:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ... .............................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
Verslunarskólar:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr.

2 698
592

3 400

2 935

6 896

13 656

13 458
3 053
308
790
17 609
744
16 865

8 929
6 582
3 246
3 000
21 757

68 839
68 839
83
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ViSfangsefni:
01 Til Verslunarskóla íslands ...............................
02 Til Samvinnuskólans .........................................
03 Til Bréfaskóla SÍS og ASÍ.......................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................

68 839

582 Stýrímannaskólinn í Vestmannaeyjum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaöur ...............................
Gjöld samtals ......................................................

2 908
544
1 050

601 Héraðsskólinn í Reykholti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ............................................... ...................
Mismunur ............................................................
602 Héraðsskólinn á Núpi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
603 Héraðsskólinn í Reykjanesi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
604 Héraðsskólinn á Reykjum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
605 Alþýðuskólinn á Eiðum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
100 Tekjur ..................................................................
Mismunur .................................... ......................

Þús. kr.

58785
8 854
1200

4 592

10 360
1 752
12 112
400
11 712

10 878
5 022
15 900
300
15 600

7 928
2 983
10 911
300
10611

10 361
1392
11 753
400
11 353

12 437
7183
19 620
995
18 625
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606 Héraðsskóliiui í Skógum:
0 10 Laun ...................................................... ..............
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ....................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

659
Þús. k.

Þús- kr

10 983
3119
14 102
600
13 502

607 Héraðsskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun .....................................................................
10 703
0 20 önnur rekstrargjöld ........................................... .........2 087
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

12 790
400

608 Héraðsskólar, almennt:
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ...........................
Gjöld samtals ......................................................

15 148
124 000

609 Héraðsskólinn á Laugum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
621 Skálholtsskóli:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka.............
Gjöld samtals ........................................................
679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
717

12 390

139148
9 944
1 659
11 603

7 000
7 000

3 000
3 000

Grunnskólar, rekstur:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
761 Grunnskólar, almennt:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Aksturskostnaður vegna skólasóknar og annar
kostnaður, er komið getur i stað aksturskostnaðar ......................................................................
03 Viðhaldskostnaður skólafasteigna ......................
04 Yfirvinnuþóknun skólastjóra .............................
07 Greiðslur vegna forfallakennslu og aðrar forfallagreiðslur ........................................................
1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 2,

2155 614
87 600
2 243 214
129000
116 800
173120
418 920

116 800
173120
9 000
56 0Q0

060
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Þús. kr.

08
10
12

Laun kennara, sem orlof fá..............................
Stjórnskipaðir prófdómarar .................................
Laun kennara við stofnanir afbrigðilegra barna

15 000
19 000
30 000

Gjöld samtals ......................................................

418 920

762 Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ...........................
Gjöld samtals ......................................................

1019164
1 019 164

769 Heyrnleysingjaskólinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

20 442
4 987
757
300

800 Dagheimili fyrir fjölfötluð börn:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

14 789
1 752
5 000

801

Þús. kr.

26 486

21 541

Vistheimilið Breiðavík:
0 10 Laun ....................................................................
5 921
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
3149
0 27 Viðhald .................................................................
271
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............200
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

9 541
2100
7 441

802 Vernd barna og ungmenna:
0 10 Laun ......................................... ...........................
2 473
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
1 437
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
800
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Barnaverndarráð .................................................
3 910
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur .............
500
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta
eða fatlaða unglinga til náms ........................... ............300
Gjöld samtals ......................................................
803 Dagvistunarheimili:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................
1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 3.

4 719

4710

107 298
107 298
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871 Upptökuheimilið í Kópavogi:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta......................................
Gjöld samtals ......................................................
872 Lánasjóður íslenskra námsmanna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
881 Náms- og fræðimenn, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
03 Styrkur til erlendra námsmanna í islenskum
skólum ...................................................................
04 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til
námsdvalar ...........................................................
05 Styrkur til íslendings til að læra tungu Grænlendinga ...............................................................
06 Til isíensk-enskrar orðabókar ...........................
07 Styrkur til færeysks fræðimanns ....................
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á íslandi ..
09 Styrkur til útgáfustarfa ......................................
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ..
11 Starfsemi stúdenta .............................................
12 Félagsstofnun stúdenta ......................................
13 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherrahjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigriði Björnsdóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra ...........
Gjöld samtals ......................................................
882 Styrkur til myndlistarskóla:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjðld samtals ......................................................
Viðfarigséfni:
02 Reykjavik .............................................................
03 Vestmannaeyjar ...................................................
04 Neskaupstaður .....................................................
Gjöld samtals .........................................
883 Til lektora í íslensku við erlenda háskóla:
0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

661

bús. kr.

Þús. kr.

12 891
12 891

606000
606 000

22 342
22 342

2 600
126
126
1 500
30
40Ö
5 750
1000
310
7 500
3 OQO
22342

990
990
640
75
75
990

1627
1 627

662
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884 Til jöfnunar á námskostnaði:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
901 Landsbókasafn íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Þús. kr.

Þús. kr.

110 000
110 000

20 993
3 621
866
3 700

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

29 180
250

902 Þjóðminjasafn íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................

17 644
6436
10 284
794

Gjöld samtals .....................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ..........................................................

38 658
160

28 930

3 500

38 498

Viðfangsefni:
02 Þjóðminjasafn ......................................................
03 örnefnastofnun ....................................................

34 355
4 303

Gjöld samtals ................................. ...............

38658

903 Þjóðskjalasafn íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...................................................... ..........
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

11079
2 855
76
1 390

904 Safnahúsið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önpur rekstrargjöld ......................... .................
0 27 Víðhald .............................................................
Gjöld samtals .....................................................

2.451
1 465
27J

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...........'................. ...................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1201
204
216
500

15 400

4 187

2121

663
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906 Listasafn Einars Jónssonar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ..................................................................
Mismunur ............................................................

2 219
100

907 Listasafn fslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........................
Gjöld samtals ................ .....................................

4 389
3 370
433
3 050

931

NáttúruverndarráS:
0 10 Laun .................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........................
Gjöld samtals ......................................................

2119

11 242

8 082
15 425
14 000
37 507

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Þjóðgarðar ...........................................................

24 234
13 273

Gjöld samtals ......................................................

. 37 507

972 Rikisútvgrp, sjónvarp, aðflutningsgjöld:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
973 Þjóðleikíiúsið, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ....................... ..............
Gjöld samtals ....... .................... ........................
974 Sinfóníúhljómsveitin:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........ .................. .
Gjðld samtals ......... ......................................... .
975 Vísindasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Ti.l. fyrirtækja i B-hluta ..................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

1484
356
379

40 000
40 000

128 011
128 011

26 244
26 244

5 000
5 000

664
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976 Menningarsjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
981 Alntenningsbókasöfn:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, héimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

10 720
10 720

15 000
15 000

8 5Ö0
1170
9 670

Viðfangsefni:
02 Til bæjar- og héraðsbókasafna ........................
03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga..............
04 Til bókasafna í stofnunum ...............................
05 Til húsabóta ........................................................
06 Til Rithöfundasjóðs íslands ...............................

6 000
1500
420
1000
750

Gjöld samtals ......................................................

9 670

982 Listir,
0 10
0 90
0 94

framlög:
Laun .....................................................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Viðfangsefni:
01 Tónlistarskólinn i Reykjavik .............................
02 Aðrir tónlistarskóiar .........................................
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík .......................
04 Til tónlistarstarfsemi ......................
05 Til Leikfélags Reykjavikur ..............................
06 Til Bandalags islenskra leikfélaga ...................
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun
menntamálaráðuneytisins ..................................
08 Leiklistarstarfsemi ..............................................
09 Til námskeiðahalds i listiðnaði.......
2Ö0
10 Styrkur til listkynninga innanlands og utaö
skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins......
11 Til að taka heimildarkvikmyndir ummerka íslendinga ...............................................................
12 Til listasafna ........................................................
13 Listkynning i skólum ..........................................
14 Til leiklistarskóla .................................................
15 Listahátið i Reykjavik ......................................

Þús. kr.

4 909
107 169
112 078
9175
38 740
2 936
1 2Ó0
6 7ÓÖ
1 ÓÖÓ
1 000
í 2Ö0
38Ö
100
900
, 200
2 3Ö0
3 500

665
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Þds. kr.

16 Til Bandalags islenskra listamanna til að standa
straum af myndlistarsýningum utanlands og
innan......................................................................
17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Alþingis .....................................................................
18 Starfslaun listamanna, úthlutað af nefnd, sem
menntamálaráðuneytið skipar ...........................
19 Listamannalaun, úthlutað af nfefnd, Séih Alþingi
kýs, skv. 1. nr. 29/1967 ......................................
20 Til Bandalags islenskra listamanna ................
21 Til Rithöfundasambands fslands ......................
23 Til islenskra rithöfunda og höfunda fræðirita
vegna útgáfu frumsaminna verka, enda verði
settar sérstakar reglur um úthlutun fjárins ....
24 Söngskólinn í Reykjavik...................
200
25 Tónlistarskólinn í Árnessýslu vegna endurbóta
á húsnæði............................................
100
26 Tónlistarskóli Garðahrepps, byggingarstyrkur ..
27 Tóiilistarskólinn í Reykjavik og Barnamúsíkskólinn, byggingarstyrkur ..................................
Gjðld samtals ......................................................
983 Ýmis vísindaleg stárfsemi:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

360
4 000
3 3Ó0
13 000
75
100
12 000

500
3 000
112 078

1 350
1 330

Viðfangsefni:
03 Vtsínda- og fræðimenn .....................................
04 Surtseyjarfélagið ................................................
06 Jðklárannsóknir og mælingar ..........................

80Ó
40Ó
150

Gjðld samtals ......................................................

1 360

984 Norræn samvinna:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Ýii einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þds. kr.

1Ó 113
10 113

Viðfáhgsefni:
02 Nörrænt samstarf .................. ..............................
1 2Ó5
03 111 Norræna félagsins .........................................
5ÖÓ
04 fij samstarfs á sviði menningarmála sairikv.
sawmorrænni fjárhagsáætlun...............................
7 373
06 fií norræna vatnafræðifélagsins ........................
100
07 Til nOrrænu tölfræðistofnunarinnar ................
175
09 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlðridum, sbr. 1. nr. 28/1967 ................................
100
10 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á tslaridi ....................................................... .............
100
51 Framlag til Norræna hússins i Reykjavik .... _____ 500
Gjðld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (98. lÖRRjafarþlng).

10113
84
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666

985 Félagsheimilasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......... ............. .............................
986 íþróttasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals .................................... ................

Þlis- k*-39 600

39 600

77 532
77 532

Viðfangsefni:
02 EftirstÖðvar framlaga ......... ........... ..................
03 Rekstrarstyrkir o. fl. ....... ...................................
04 Til byggingar iþróttamannvirkja1) ....................

16 600
7 000
53 932

Gjöld samtals ................................................. -

77 532

987 Endurbætur á Viðeyjarstofu:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnáður ...............................
Gjöld samtals ............................................... • •••

3 000

988 Æskulýðsinál:
0 20 Önnur rekstrargjöld ................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ..........
Gjöld samtals ................................. ...................
Viðfangsefni:
02 Æskulýðsráð rikisins ................................ ........
04 Ungmennafélag Islands ................................ .
05 Bandalag ísl. skáta ....................................... • ••
06 Æskulýðssamband íslands .................................
07 Bándalag isl. farfugla ........................................
08 Æskulýðsnefnd A.-Húnavatnssýslu .................
09 Æskulýðsnefnd Mýra- og Borgarfjarðarsýslu ..
10 Æskulýðsnefnd Eyjafjarðarsýslu ......................
11 Starfsemi KFUM í Vatnaskógi .........................
12 Landssamband ísl. menntaskólanema................
13 Samtök ísl. kennaraskólanema .........................
14 Samband bindindisfélaga í skólum ..................
15 Islenskir ungtemplarar ..............................
16 Æskulýðsnefnd Suður-Þingeyjarsýslu .;----17 KFUM og KFUK, starfsstyrkur......... ...............
Gjöld samtals ........................7 720
989 Ýmis
0 10
0 90
0 94

íþróttamál:
'
Laun ............................................. 350
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......;.......... ............................ •...

1) Siá sundurliðun á sérstðku yfirliti nr. 4.

Þ*s-kr-

3 000
700
7 020
7 720
2 200
3 000
1100
400
75
50
50
50
50
- /50
45
50
50
50,
500

•

14 217
14 567
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667

Viðfangsefni:
Þús. kr.
02 Iþróttasamband íslands ......................................
13 517
04 Ferðakennsla i íþróttum......................................
350
05 Til Frjálsíþróttasambands íslands ....................
50
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ............
100
08 Til Skiðaskólans i Kerlingafjöllum....................
300
09 Til íþróttafélags fatlaðra ................................... ........... 250
Gjöld samtals ....... ..............................................
999 Ýmislegt:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

14 567

22 730

Viðfangsefni:
02 Matthiasarsafnið, Akureyri ..................................
80
03 Minningarlundir og skrúðgarðar .......................
200
04 Náttúrugripasafn Akureyrar ................................
200
05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .................
100
06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja........................
100
07 Til Reykholtsstaðar .......................
250
08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði .................................
1000
09 Til umbóta við Geysi i Haukadal.......................
150
10 Lögberg—Heimskringla.....................
470
11 Timaritið Veðrið ...................................................
20
12 Náttúrugripasafnið i Borgarnesi ..............
100
16 Til Hins islenska náttúrufræðifélags .....___
75
17 Til Islenska stærðfræðifélagsins ........................
50
18 Málnefnd, nýyrðasöfnun o. fl.....................
182
19 Til Stjórnunarfélags íslands vegna fræðslustarfsemi ......................................................
100
20 Til Taflfélags Reykjavikur..................................................50
21 Til Skáksambands íslands.......................
850
22 Styrkur vegna alþ.ióðaskákmóta ............................
25Ó
23 Til Svifflugfélags íslands ................................
100
24 Bandalag isl. skáta, hjálparsveitir
......
1200
25 Barnavinafélagið Suihargjöf ...............................
1 500
26 Til blindrastarfsemi .............................................
450
27 Til Blindravinafél. Isl. v. rekstrarblindraskóla
37
29 Dýraverndunárfélag tslands ...............................
100
30 Efling menningarsambands við V.-Islendinga ..
90
31 Fuglaverndarfélag Islands ..................................
40
32 Til Islendingafélagsins i Kaupmannahöfn.........
25
33 Til Kvenfélagasambands Islands .......................
2 500
35 Kvenréttindafélag Islands ..................................
125
36 Menningarsjóður Blaðamannafélags Islands ..
25
37 Til Sambands ísl. barnakennara til menningarog félagsstarfsemi .................................................
150
38 Til Sambands norðlenskra kvenna ....................
50
39 Sumardvalarheimili, dagheimili ogvistheimili
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum ................
2 000
40 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss ..
75
41 Til Þjóðdansafélagsins ........................................
50

22 730
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Þús. kr.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
61
63
64
65
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78

Landakotsskólinn, rekstrarstyrkur ....................
Til Northern Scholars Committee ....................
Styrkur til Hlíðardalsskóla ...............................
Hreindýraeftirlit ..................................................
Til Blindravinafélags Islands vegna ferða um
landið .....................................................................
Til félagsstarfsemi American Field Service ....
Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra ....
Kvennaheimilið Hallveigarstaðir ........................
Til Sambands norðlenskra kvenna til námskeiðs
i heimilisgarðrækt ...............................................
Til Islendingafélagsins í Osló ...........................
Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum
Til safnahússins á Sauðárkróki .......................
Til safnahúss á Húsavík......................................
Til minnisvarða um Ara fróða...........................
Til minnisvarða um Guðmund góða ................
Til minnisvarða um Jón Eiriksson konferensráð
Til þjóðhátta- og byggðakvikmynda ................
Til sumarnámskeiða í Leirárskóla ....................
Til sumarskóla í Edinborg..................................
Til íslensks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá
um safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu
Sædýrasafnið í Hafnarfirði vegna stofnkostnaðar
Til viðhalds og varðveislu gamla prestsseturshússins á Sauðanesi á Langanesi, sem byggt var
úr islenskum steini um 1880 ...............................
Til rannsókna á fornum þingstað í Kópavogi ..
Til Sambands austfirskra kvenna ....................
Til Sambands vestfirskra kvenna....... ...............
Til íslendingafélagsins í Þrándheimi ..............
Bygging sögualdarbæjar i Þjórsárdal, önnur
gréiðsla af fimm ................................................
Heimsókn danskra kennara 1974 .......................
Til Bridgesambands tslands ................ ............
Til varðveislu gamla verslunarhússins á Flateyri
Barpaheimilið i Kumbaravogi, byggingarstyrkur
Gjöld samtals ..................................................
Samtals

Þús. kr.

1000

32
1500
7Ö0
100
75
100
200

25
SO
50

250
250
35
3Q0
700
100
200
1334
50
75
50
50
50
2100
2Q0
100
1Ó0
j£5
22 7Q0
7 862 222

669
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1 03

Utanríkisráðuneytið.

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

24 518
56 812
974
1050
83 354

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ..............................................................
52 352
02 Kostnaður vegna samninga við erlend riki á
vegum utanríkisráðuneytisins .............,.»........
3 504
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum
á vegum utanríkisráðuneytisins .......................
18 688
04 Til kjörræðismanna ............................................
1 052
05 Til upplýsinga- og kynningarstarísemi
.......
5 840
07 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til
landkynningar ......................................................
750
08 Vegna markaðsmála............................................. ......... 1 168
Gjöld samtals ......................................................

83 354

102 Varnarmáladeild:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

5 535
4 843

201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli:
0 10 Lauft ...................................................................
0 20 önnur rekstratgjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ..................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

83 432
12 146
2 272
1 150
99 000
4 500

10 378

94 500

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
11266
02 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli ........................
40 587
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli...................
46 259
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ......... ............888
Gjðld samtals ......................................................

99 000

670
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301 Sendiráðið í Bonn og fastanefnd íslands hjá
Evrópuráði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
302 Sendiráðið í Kaupmannahöfn:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
303 Sendiráðið í London:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27

Þús. kr.

11764
3 273
541
13158
28 736

13 478
4 448
530
474
18 930

14 923
4 598

Viðhald .....................................................................................

640

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ................ .....................................

1 360

304 Sendiráðið í Moskvu:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10230
4 478
1060
1 432

305 Sendiráðið í Osló:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

9 069
3 930
639

21521

17 200

■ • ...
306 Sendiráðið í París og fastanefnd íslands hjá OECD og
UNESCO:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
307 Sendiráðið í Stokkhólmi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals .................................. ..........................

Þús. kr.

13 638
.. ..... ~

12108
5 094
200
137
17 539

8 956
3 574
509
195
13 234
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308 Sendiráðið í Washington:
0 10 Laun ........................................... ........................
0 20 Önnur rekstrargjðld ...........................................
0 27 Viðhald ................................... .
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ....... ............................................•
309 Fastanefnd íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrifstofa íslands í New York:
0 10 Laun .................................................. ............ ...
0 20 Önnur rekstrargjöld ....;.................................
0 27 Viðhald .................................. .............................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................ ............. ................
311 Sendiráð Islands í Brussel og fastanefnd íslands
hjá NATO:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals .....................................................
312 Fastanefnd íslands hjá EFTA í Gehf:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... ....................................
0 27 Viðhald ............................. ........................... .
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ............................................... .
399 Ymis utanríkismál:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......... .............................. .............

671
Þ“s. kr.

16 648

14157
6 203
727
363
21450

13 252
4 174
539
839
18 804

11 050
4 003
296
189
15 538

5 800
5 800

Viðfangsefni:
01 Aðstoð við þróunarlöndin ...................................
02 Til Flóttamannaráðs íslands..............................

5 000
800

Gjöld samtals ...................................................

5 800

401 Alþjóðastofnanir:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

H 546
3 839
923
340

129 864
129 864
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Viðfangsefni:
01 Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations,
UN) ......................................................................
02 Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
(World Healtb Organization, WHO) ................
03 Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (International Labour Organization, ILO) .............
04 Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu
þjóðanna (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, UNESCO) .............
05 Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, FAO) ....
06 Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
(International Atomic Energy Agency, IAEA) • •
07 Tillag til GATT (General Agreement on Tariff
and Trade) ............................................................
08 Tilfag
til
Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar
(World Meteorological Organization, WMO) ..
09 Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
(lntergovernmental Maritime Consultative Organization, IMCO) ................................................
10 Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðaxma
(United Nations Development Programme,
UNDP) ...................................................................
11 Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United
Nations Interhational Childrens Emergency
Fund, UNICEF) ..................................................
12 Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við
Palestínu-flóttamenn (United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East, UNRWA) ..........................................
13 Tillag til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (United Nations High Commission for
Refugees, UNHCR) .............................................
14 Tillag til gæsluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus,
UNFICYP) ......................... .................................
15 Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna
(World Food Programme, WFP)........................
16 Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki
á vegum FAO (European Commission for the
Mouth Disease, FAO) ......................... ............. .
17 Tillög til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna
18 Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Permanent Court of Arbitration, The Hague) .............
19 Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs Cooperation Council) .............................................
20 Tillag til Alþjóðasjómælingastofnunarinnar
(International Hydrographic Bureau)................
21 Tillag til Alþjóðahvaiveiðiráðsins (International
Whaling Commission) ........................................
22 Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF,
NEAFC) ...............................................................

Þús. kr.
4 995
3 266
2 838
3 178
1 211
1 362
1152
794
421
9 688
2169

1588
964
542
568
51
594
12
748
283
163
2 355

Þús. kr

673

Þingskjal 176
Þús. kr.

23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

36
37

Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga
(International Bureau for the Publication of
Custoras Tariffs) .................................................
Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (International Geographical Union) ...........................
Tillag til Alþjóðajarðfræðisambandsins (International Union of Geological Sciences) .............
Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd
á sviði iðnaðar (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ...............................
Tillag til Bernarsambandsins (International
Union for the Protection of Literary and Artistic
Works — Bern Union) ......................................
Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (International Committee of the Red Cross) .............
Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu
(International Criminal Police Organization,
INTERPOL) ..........................................................
Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) ..
Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar
(Organization for Economic Cooperation and
Development, OECD) .........................................
Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlantic
Treaty Organization, NATO) ...........................
Tillag til Fríverslunarsamtaka Evrópu (European
Free Trade Association, EFTA) .......................
Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (International Development Association, IDA) ....
Tillag til norrænnar nefndar um neytendamál
Tillag til alþjóðanáttúruverndarsambandsins ..
Tillag til gæsluliðs S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs ........................................................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr.

60
17
17
454
416
228
530
3 374
4142
11992
3 784
64 125
33
63
1 687
129 864
527 134

85

Þingskjal 176

674

1 04

Landbúnaðarráðuneytið.

101 Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
171

Jarðeignir ríkisins, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

172 Jarðeignasjóður ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr11089
4 291
32
100

17 295

9 000

Þús. kr.

15 512

17 295

9 000

201 Búnaðarfélag íslands:
...........................................................................

37 681

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

0 10 Laun

42 398

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

80 079
4 605

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Jarðrækt ..............................................................
03 Garðyrkjumál
.................................................
04 Fóðurrækt ...........................................................
05 Verkfæraráðunautur............................................
06 Nautgriparækt .....................................................
07 Æðarrækt ............................................................
08 Sauðfjárrækt
.................................................
09 Hrossarækt ...........................................................
10 Alifugla- og svínarækt.........................................
11 Bygginga- og bútækni .........................................
12 Forðagæsla ...........................................................
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur ...............................
15 Báðningastofalandbúnaðarins .............................
16 Búnaðarfræðsla .................................................. •
17 Til búnaðarsambanda .........................................
18 Til landbúnaðarsýningar ....................................

21908
4 237
3152
1328
1 760
4 607
173
4179
1656
673
1 433
505
1503
817
14 889
4 672
117

75 474

675

Þingskjal 176
Þús. kr.

19
20
22
23
24
25

Húsbyggingarsjóður .............................................
Búnaðarþing og endurskoðun ...........................
Búreikningaskrifstofa ..........................................
Minkarækt ............................................................
Bændanámskeið ....................................................
Eftirvinna ráðunauta .................. ......................

818
3 042
5 448
1229
408
1 525

Gjöld samtals ......................................................

80 079

205 Veiðistjóri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

914
1080
5 821
7 815

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................

39 079
41971
1493
7 730

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

120 863
3 550

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Útgáfukostnaður ..................................................
03 Búfjárræktardeild ................................................
04 Jarðræktardeild ....................................................

Þús. kr.

30 590

117 313
10 840
1051
20 448
14 894

05

Eftirlitsdeild landbúnaðarvara .................................

2 533

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Bútæknideild ........................................................
Tölfræðilegir útreikningar ..................................
Gróðurrannsóknir og kortagerð .......................
Tilraunabúið Hesti .............................................
Tilraunastöðin Akureyri......................................
Tilraunastöðin Skriðuklaustri ...........................
Tilraunastöðin Reykhólum..................................
Tilraunastöðin Sámsstöðum ...............................
Landgræðsluáætlun .............................................
Ylræktarverkefni í Hveragerði í tengslum við
FAO........................................................................

10161
3 649
9 697
3 461
8 148
10 587
4 176
4 218
16 000

Gjöld samtals ......................................................

120 863

231 Skógrækt rikisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

34 419
13 292
4 090
100

1 000

676

Þingskjal 176
Þús. kr.

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90

Þús. kr.

42 000

Yfirfærslur:

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................

3 900

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
3 00 Lánahreyfingar út ..............................................

97 801
9 500
88 301
311

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Skógarvarsla .......................................................
03 Skóggræðsla ........................................................
04 Gróðrarstöðvar ...................................................
05 Skjólbelti ..............................................................
06 Skóggræðsla fyrireinstaklinga............................
07 Tilraunir að Mógilsá ........................................
08 Ýmis kostnaður ...................................................
09 Til Skógræktarfélags íslands..............................
10 Til framkvæmda í Fljótsdal ...............................
11 Landgræðsluáætlun .............................................

6 782
18 500
19145
12 747
300
400
3 627
100
2 000
1 200
33 000

Gjöld samtals ......................................................

97 801

235 Landgræðsla:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................

7 779
21655
909
300
176 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

209 643
15 000

236 Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
241 Landnám ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
3 00 Lánahreyfingar út ...............................................

3 000
194 643

6 000
6 000
9 089
2 560
438
35 000
21 000
68 087
2 000
66 087
1 677

677
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Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Til byggingar íbúðarhúsa .................................
03 Inn-Djúpsáætlun ..................................................
04 Til byggingar gróðurhúsa ..................................
05 Til skipulagningar................................................
06 Til varmaveitna ...................................................
07 Til grænfóðurverksmiðja ...................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................

68 087

212 Mat á landbúnaðarafurðum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

1006
770

243 Sauðfjárveikivarnir:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
246 Veiðimálaskrifstofan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
247

Embætti yfirdýraiæknis:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ..........................................................................
02 Héraðsdýralæknar................................................
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga ..
04 Til júgurbólgurannsókna ...................................
05 Vegna búfjársjúkdóma .......................................
07 Bygging dýralæknabústaða ................................
08 Eftirlit og eftirlitsferðir ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

12 087
12 000
5 000
1000
2 000
1 000
35 000

1776
15 882
3 244
2164
150
2 790
24 230
1020
565
2 185
9108
7 229
300
4 200
5 000
25 927
27 779
3 259
8 000
39 038
1475

26 468
234
1 518
876
8 000
467
39 038

Þingskjal 176

678

271 Landgræðslusjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
GjÖld samtals ......................................................
286

kr.

Þús. kr.

15 500
15 500

Landbúnaður, framlög:

0
0
0
0

10
20
90
93

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................

Viðfangsefni:
03 Fvrirhleðslur ......................................................
04 Landþurrkun .......................................................
05 Búfjártryggingar skv. lögumnr. 20/1943 ..........
06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ..........................
07 Jarðræktarframlög ..............................................
08 Til framræslu.......................................................
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ............
10 Framleiðnisjóður landbúnaðarins........................
11 Veðdeild Búnaðarbankans ..................................
12 Mjólkurbú og smjörsamlög ..............................
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ....
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973 .........
15 Til nautgriparæktarsambanda ...........................

299 Ýmis
0 80
0 90
0 93
0 94

11 522
2 336
1 288132

1 331 990
16 300
500
200
202 000
236 210
80 000
3 500
30 000
10 000
1250
716000
35 530
500

Gjöld samtals ......................................................

1 331 990

starfsemi á sviði landbúnaðarmála:
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

30 000

Yfirfærslur:

Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Til einstaklinga, heimila og samtaka................

100
3 362

Gjöld samtals ............................................................

Viðfangsefni:
02 Til Garðyrkjufélags Islands ......................... .
03 Til Norræna búfræðifélagsins ...........................
04 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga.........
05 Til Landssambands isl. hestamannafélaga til
leiðbeininga um hestamennsku...........................
06 Einangrunarstöð holdanauta ...............................
07 Landgræðsluáætlun .............................................
09 Æðarræktarfélag Islands ....................................
10 Til félags áhugamanna um fiskrækt....................
11 Til gróðurverndar í Búðahrauni ........................
12 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ ................
13 Efnarannsóknastofa Norðurlands ......................
14 Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Vikurbakka ..
15 Tilraunastöð Búnaðarsamhands Suðurlands ..
17 Félagssamtökin Landvernd..................................
Gjöld samtals ......................................................

83 462

40
77

150
200
20 000
10 000
100
25
20
100
650
100
1 500
500
33 462

679
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501 Bændaskólinn á Hvanneyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20

Önnur rekstrargjöld ...............................................

0 27
0 80

Viðhald ................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
502 Bændaskólinn á Hólum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald .........
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................

Þús- kr28432
17 960
4 265
29 500
80157
19 809
60 348

11197
6 439
2 164
3 500

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

23 300
7 224

503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

8 884
4 415
2123
220
500

504 Bændaskóli í Odda:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 000

Samtals

16 076

16 142

ð 090
2 169 114

680
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1 05
101

201

Sjávarútvegsráðuneytið.

Sjávarútvegsráðúneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

13 781
7 358
21139

Fiskifélag tslands:
0 10 Laun .....................................................................
26 673
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
14 027
0 27 Viðhald ...........'....................................................
703
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 500
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur

41 903
5 000

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

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Hagdeild ..............................................................
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskieitartækja ....................................................................
04 Skýrsludeild .........................................................

36 903

24 278
5 589
4 394
7 642

Gjöld samtals ......................................................

41 903

202 Hafrannsóknastofnun:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

171666
88 624
21348
19 650
301 288

Viðf angsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Uppsjávarfiskadeild ............................................
03 Svif- og botndýradeild .......................................
04 Sjórannsóknadeild................................................
05 Veiðafæradeild ....................................................
06 Plöntusvifdeild ....................................................
07 Botnfiskadeild ....................................................
08 Flatfiskadeild ........................................................
09 Raftæknideild ......................................................
10 Veiðarfærakostnaður ...........................................
12 Bjarni Sæmundsson R/SRE 130 .........................
13 Arni Friðriksson R/S RE 100 ...........................
14 Hafþór R/S RE 75 .............................................
15 Dröfn R/S RE 135 .............................................
16 Útibú á Húsavík....................................................
17 Utibú á Höfn í Hornafirði ................................

10 002
14 248
13 754
12 847
3 330
5 093
16 737
7194
18 160
9 892
76 488
50 324
35 038
22 250
4 431
1 500

Gjöld samtals ......................................................

301 288

681
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203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins:
Þús. kr.
0 10 Laun .....................................................................
83 802
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
11914
0 27 Viðhald .................................................................
1190
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........4 650
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

51556
5 000
46 556

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Efnagreiningasalur .............................................
03 Gerlarannsóknir ..................................................
04 Rannsóknastofa i Vestmannaeyjum...................
05 Útibú ....................................................................
06 Tæknideild ............................................................

8 032
23192
12 329
2 221
4 118
1664

Gjöld samtals ......................................................

51 556

211 Fiskmat ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
52 609
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
14 700
0 27 Viðhald .................................................................
325
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 700
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
212 Sildarmat ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................

68 334
900
67 434

4 942
........... 606

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

5 548
60

221 Verðlagsráð sjávarútvegsins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 700
1 635
20

222 Sildarverksmiðjur ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fvrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
271 Byggingarsjóður hafrannsóknaskips:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

5 488

5 355

24 000
24 000

33 055
33 055
86

682
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272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

6 458
6 458

274 Aflatryggingasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........... .......................... ...........
Viðfangsefni:
02 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 ..............
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ....................
Gjöld samtals ......................................................
299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........................
0 94 Til einstaklinga, heimila ogsamtaka..................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Til sjóvinnunámskeiða og skólabáta ..................
03 Eftiriit með hvalvinnslustöðvum .......................
04 Vegna rekstrarhalla togara 1974
...................
06 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 55/1973 ..
07 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 33/1970 ..
09 Veiðieftirlit .........................................................
10 Verðuppbætur á línufisk ..................................
11 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðarþjónustu á fiskleitartækjum ...............................
12 Heimildarkvikmynd um sjómennsku ...............
13 Vegna athugunar á notkun svartolíu í dísilskipum ...................................................................
Gjöld samtals ......................................................
901

102 290
102 290
99 790
2 500
102 290
7 834
2 086
377 000
1 850
388 770
3 536
108
45 000
277000
35000
6 876
20 000
500
250
500
388 770

Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna:
...........................................................................

18 827

0 20 Önnur rekstrargjöJd ...........................................
0 27 Viðhald ...........'....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

0 10

Laun

16 603
5 626
400
41 456

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................

12 551

03 Skúlagata 4 .................................................................
04 Keldnaholt .................................................................

9 778
19127

Gjöld samtals ......................................................

41 456

Samtals

1 080 192

683

Þingskjal 176

1 06
101

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

14179
6 289
162
300
20 930

102 Stjórnartíðindi:
0 10

Laun

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

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismnnur ............................................................
201 Hæstiréttur:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

1268
8 869
54
50
10 241
150
10 091

5105
7 172
595
280
13 152
500
12 652

Viðfangsefni:
02 Útgáfa hæstaréttardóma ......................................
03 Ljósprentun hæstaréttardóma ...........................

7 263
4 604
1285

Gjöld samtals ......................................................

13 152

01

Yfirstjórn ...................................................................

202 Saksóknari ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80

Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

14 164
3 638
108
150

Gjöld samtals ......................................................

18 060

203 Borgardómaraembætti:
0 10
0 20
0 27

Laun ...........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ........................................................................

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

26 057
5192
216
250
31 715

Þingskjal 176

684

204 Borgarfógetaembætti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr25 834
5 233
162
600

205 Sakadómaraembætti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

81023
18 964
2 597
1600

31 829

104 184

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Rannsóknarlögregla ............................................
03 Hegningarhús ......................................................

35 096
49 719
19 369

Gjöld samtals ......................................................

104 184

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

353 209
61971
21899
5 215

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

Þús-kr-

442 294
3 392
438 902

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ..............................................................
02 Útlendingaeftirlit ..................................................
03 Almenn löggæsla .................................................
04 Fangaklefar .........................................................
05 Eftirlit á vegum ..................................................
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ............................
07 Lögregluskóli .......................................................
08 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu........................
09 Mötuneyti ..............................................................
10 Simi og fjarskipti .................................................

22 732
5 451
365 894
10123
14454
1 335
934
14 848
2 298
4 225

Gjöld samtals ......................................................

442 294

211 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta:
0 20
0 80

önnur rekstrargjöld ................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjðld samtals ............................................................

1 250
1 700
2 950

Þingskjal 176

685

Viðfangsefni:
02 Prentun sameiginlegra kvittana ........................
03 Til kaupa á bókhaldsvélum ...............................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................

2 950

212 Bæjarfógetinn, Akranesi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

15 498
3119
487
1600

Þús. kr.

1250
1 700

20 704

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

9 855
10 849

Gjöld samtals ......................................................

20 704

213 Sýslumaðurinn, Borgarnesi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

11762
3 575
352
200
15 889

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
9 608
02 Löggæsla ...............................................................
5 381
03 Hreppstjórar ........................................................ ...........900
Gjöld samtals ......................................................

15 889

214 Sýslumaðurinn, Stykkishólmi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

14 484
6 308
444
21 236

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Stykkishólmi .....................................
03 Löggæsla Grundarfirði ......................................
04 Löggæsla Ólafsvík................................................
05 Löggæsla Hellissandi .........................................
06 Hreppstjórar ........................................................

9 576
2 945
2 351
3 684
1880
800

Gjöld samtals ......................................................

21 236

Þingskjal 176
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215 Sýslumaðurinn, Búðardal:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr3 784
1026
216
70

ÞÚ8, kr’

ð 000

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................

4 027
069
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 400

02

Löggæsla .....................................................................

Gjöld samtals ......................................................

5 096

216 Sýslumaðurinn, Patreksfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

9194
2 733
216
200
12 343

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
7 350
02 Löggæsla ...............................................................
4 256
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 737
Gjöld samtals ......................................................

12 348

217 Bæjarfógetinn, Bolungarvík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4 710
1 567
433
3 000
9 710

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
7 652
02 Löggæsla ............................................................... .........2 058
Gjöld samtals ......................................................

9 710

218 Sýslumaður og bæjarfógeti, Isafirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

17 801
4 875
276
100
23 052

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
12 054
02 Löggæsla ...............................................................
10 401
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 097
Gjöld samtals ......................................................

23 052

687

Þingskjal 176
219 Sýslumaðurinn, Hólmavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús> kr.
3 219
823
325
100

Þús.

kr.

4 467

Viðfangsefni:
Yfirstjórn ...................................................................
3 755
02 Löggæsla ...............................................................
312
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 400
01

Gjöld samtals ......................................................

4 467

221 Sýslumaðurinn, Blönduósi:
................................................................................

11 216

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

0 10

Laun

3 308
216
500
15 240

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
8 579
02 Löggæsla ..............................................................
5 509
03 Hreppstjórar ........................................................ ......... 1152
Gjöld samtals ......................................................

15 240

222 Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

11746
3 393
216
16 355

Viðfangsefni:

01 Yfirstjórn .............................................................
9 891
02 Löggæsla ...............................................................
4 764
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 700
Gjöld samtals ......................................................

15 355

223 Bæjarfógetinn, Siglufirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

13 019
1921
271
100
15 311

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
6 843
02 Löggæsla ............................................................... ......... 8 468
Gjöld samtals ......................................................

15 311

Þingskjal 176

688

224 Bæjarfógetinn, Ólafsfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................

Þús-kr5193
944
216

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Misniunur ...........................................................

6 403
60

Þús-kr-

50

6 343

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

3 287
.........3116

Gjöld samtals ......................................................

6 403

225 Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ................................ ....................

49 718
9 094
545
350
59 707

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
27 490
02 Löggæsla Akureyri .............................................
28 504
03 Löggæsla Dalvík ..................................................
2 950
04 Hreppstjórar ........................................................ ........... 763
Gjöld samtals ......................................................

59707

226 Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

16 655
3 819

Viðhald ...............................................................................

108

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

0 27

4 000
24 582

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
13 221
02 Löggæsla Húsavík.................................................
7 115
03 Löggæsla Raufarhöfn .........................................
1660
04 Löggæsla Þórshöfn .............................................
1386
05 Hreppstjórar ....................................................... .........1200
Gjöld samtals ......................................................

24 582

227 Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

9 319
2 730
541
50
12 640

689
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Viðfangseftii:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Lðggæsla Seyðisfirði.............................................
03 Lðggæsla Vopnafiröi ..........................................
04 Hreppstjórar ........................................................

*>*»•kr7 889
2 318
1568
865

Gjöld samtals ......................................................

12 640

228 Bæjarfógethm, Neskaupsstað:
0 10 Láun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

6 344
2190
162
50

hús. kr.

8 746

ViÖfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

5 329
3417

Gjöld samtals ......................................................

8 746

229 Sýslumaður og bæjarfógeti, Eskifirði:
0 10 Ldun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

12 667
2141
162
150
15120

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
9 427
02 Lðggæsla Eskifirði ..............................................
1223
03 Lðggæsla Egilsstððum ..........................................
1204
04 Löggæsla Fáskrúðsfirði .......................................
1148
05 Löggæsla Reyðarfirði ...........................................
1148
06 Hreppstjórar ........................................................ ........... 970
Gjöld samtals ......................................................

15120

230 Lðgreglustjórinn í Hafnarhreppi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 öhnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 786
2 244
108
600

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Lðggæsla ...............................................................
Gjöld samtals ..........................................................
Alþt. 1974. A. (96. löBgjafarþing).

8 738
3 581
5157
8738
87

690
231

Þingskjal 176
Sýslumaðurinn, Vík f Mýrdal:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

5 568
1851
216
150
7 785

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
5 739
02 Löggæsla Vík ........................................................
1488
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 558
Gjöld samtals ......................................................

7 785

232 Sýslumaðurinn, Hvolsvelli:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............................
Gjöld samtals ......................................................

9124
1 734
422
500
11 780

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
8 037
02 Löggæsla ...............................................................
3 043
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 700
Gjöíd samtals ......................................................

11 780

233 Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......................... ..
Gjöld samtals ......................................................

23 777
5 819
2 813
215

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Löggæsla .......................

14 593
18 031

Gjöld samtals ......................................................

32 624

234 Sýslumaðurinn, Selfossi:
0 10 Laun ..........
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

24 953
5 046
541
1 250

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
13 892
02 Löggæsla ..............................................................
16 498
03 Hreppstjórar ........................................................ .........1400
Gjöld samtals ......................................................
31 790

32 624

31790

Þingskjal 176
235 Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

691
Þús. kr.

Þús. kr.

37 700
8526
271
46 497

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
16 330
02 Löggæsla Keflavík—Njarðvík .............................
21 090
03 Löggæsla Grindavik.............................................
5 186
04 Löggæsla Sandgerði ........................................... .
3 199
05 Hreppstjórar ........................................................ ............692
Gjöld samtals ......................................................

46 497

236 Sýslumaður eg bæjarfógeti, Hafnarfirði:
................................................................................

60 453

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ........................................... .....................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

0 10

Laun

14851
454
630
76 388

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ......... ....................................................
35 825
02 Löggæsla Hafnarfirði...........................................
36 491
03 Löggæsla Seltjarnarnesi ......................................
3482
07 Hreppstjórar ........................................................ ........... 590
Gjöld samtals ......................................................

76 388

237 Bæjarfógetinn, Kópavogi:
0 10 Laun ....................................................................

38 844

0 20

Önnur rekstrargjöld ................................................

10 851

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

300
49995

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

20 744
29 251

Gjöld samtals ......................................................

49995

238 Dómstóll og rannsóknadeild í ávana- og fikniefnamálum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 885
1635
108
100
7 728

692

Þingskjal 176

242 Vinnuhælið á Litla-Hrauni:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Öhnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

44186
1710

243 Vinnuhælið á Kvíahryggju:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

28478
14 326
1082
300

42 476

6 939
3 064
325
100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tékjhr ...................................................................
Mismunur ...........................................................

10 428
300

244 Fangelsi í Síðumúla:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ........... ...................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................... ........................

11261
5 811
325
1 000

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum:
0 10 LaUn ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

2 408
759
200

251 Landhelgisgæsla:
0 10 Laun .............. ......................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hlUta .....................................

305 445
244 101
68 585
8 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

643 875
4 000

Viðfahgséfni:
01 Yflrstjórn .............................................................
02 TEgir ....................................................................
03 Öðiún ....................................................................
04 Þór ...............
05 Árvakur .......................................................
06 Fluggæsla .............................................................

Þús. kr.

10 128

18 397

3 367

17 744

639 875
47 312
108 206
103 024
94 043
52 409
80 439

Þingskjal 176

693
Þús. kr.

07
08
09

Landhelgissjóður ................................................
Albert ...................................................................
Týr .......................................................................

17 744
45 821
94 877

Gjöld samtals ......................................................

643 875

252 Bifreiðaeftirlit:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................................

53 873
15 065
747
8100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ....................................................................
Mismunur ............................................................

65198

65198
12 587

Gjöld samtals ......................................................

77 785

254 Sjómælingar og sjókortagerð:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...............................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................
1 00

255

77 785
12587

Viðfangsefni:
02 Bifreiðaeftirlit .....................................................
03 Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið............

253 Almannavarnir:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

Gjöld samtals ......................................................
Tekjur ..................................................................
Mismunur ............................................................

Umferðarráð:
0 10 Laun
..............................................................
0 20 önnurrekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur
..............................................................
Mismunur ...........................................................

Þús. kr.

3103
1644
1 500
1500

7 747

129?®
5 792
752
45Ö
19974
4500

15 474

2 756
6 661
9417
2 Ö00

7 417

694

Þingskjal 176

261

öryggiseftirlit ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................

18 599
18 599

262 Löggildingarstofan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

5 546
1572
54
200

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur ...........................................................

Þús. kr.

13 762
4 475
162
200

7 372
3 010
4 362

281 Dómsmál, ýmis kostnaður:
0 10 Laun .....................................................................
11762
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
16 618
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................ ............. 92
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

28 472
3 820
24 652

Viðfangsefni:
01 Málskostnaður .....................................................
02 Meðdómsmenn ....................................................
03 Setu- og varadómarar ..........................
04 Próf málflytjenda ................................................
05 SigHngadómur .....................................................
06 Útgáfa norræns dómasafns..................................
07 Norræn samvinna á sviðisakfræði.....................
08 Matsnefnd eignarnámsbóta..................................
09 Til útgáfu lagasafns ...........................................

16 000
5 500
2 450
242
360
3Ö3
92
3 025
500

'

Gjöld samtals .......................................................

28 472

282 Ýmis
0 10
0 20
0 80
0 90
0 92

löggæslukostnaður:
Láún .....................................................................
önnur rekstrargjöld ............................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga ...................................................
Gjöld samtals ......................................................

2 600
2 862
6 000
5 ^00
16 662

Þingskjal 176
Viðfangsefni:

02
03
04

695
Þ’is< kr-

Héraðslögregla ....................................................
Lögreglubifreiðar ................................................
Ýmis löggæslukostnaður............................

6 018
6 000
4 644

Gjöld samtals ......................................................

16 662

283 Fangamál, ýmis kostnaður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka......... .
Gjöld samtals ......................................................

1500
2 336
19 000
1 200
24 036

Viðfangsefni:
04 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla ................
05 Fangahjálp ...........................................................
06 Sjúkrakostnaður refsifanga..................................
07 Námskeið fangavarða ......................... ...............
08 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga

19 000
1200
2 102
534
1 200

Gjold samtals ......................................................

24 036

284 Áfengis-- og fíkniefnamál:
0 10 Láun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

534
993

Viðfangsefni:
02 Matsnefnd vinveitingahúsa..................................
03 öléftirjit ...............................................................
04

301

1 527

Fikiiiefnanefnd .............................................................

204
188
1 135

Gjöld samtals ......................................................

1 527

Þjóðkirkjan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Tíl einstaklinga, heimilaog samtaka .'..............
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Kirkjuráð..............................................................
03 Kirkjuþing ...........................................................
04 Alþjóðasamvinna ................................................
05 Vestur-islenskarkirkjur.......................................

ÞÚ8, kr>

144 888
21898
12-799
12 500
13 584
205 669
7023
175
375
561
60

696

Þingskjal 176
Þús. kr.

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ÞAs. kr.

Álag vegna afhendingar kirkna ............................
1 000
Utanfarir presta...................................................
70
Biskups- og prestabókasðfn ..............................
50
ViSbót viS eftirlaun presta og ekkna................
346
Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar...........................
1 499
ÆskulýSsstðrf ......................................................
4140
SumarbúSir ............................................................
1500
Byggingaeftirlit ....................................................
1211
Kirkjugarðaeftirlit ...............................................
1068
Prestar og prófastar.............................................
150 318
Byggingar á prestssetrum ..................................
10 000
BiskupsbústaSur .,...............................................
140
Kaup á eignum á kirkjujörðum ........................
1500
Viðhald embættisbústaða ....................................
12 659
Útihús á prestssetrum .........................................
1 000
Skálholtsstaður ....................................................
2 000
Hallgrimskirkja i Reykjavfk...............................
4 000
Til Hallgrimskirkju vegna kaupaá stólum ....
635
Útgáfustarfsemi ....................................................
100
HiS íslenska bibliufélag ......................................
400
Til umbóta á kristindómsfræðslu i skólum ..
354
Til rits presta i Hólastifti ..................................
50
Saurbæjarkirkja ...................................................
25
Til Kirkjukórasambands íslands .......................
80
Til Kirkjuvogskirkju ..........................................
150
Til Búrfellskirkju i Grimsnesi ...........................
50
Til minningarkapellu um séra JónSteingrímsson
250
Til Auðkúlukirkju ...............................................
100
Til Hóla í Hjaltadal ...........................................
800
Tii Hjálparstofnunar kirkjunnar............
980
Hallgrímskirkja i Saurbæ, vegna 300. ártíðar
Hallgríms Péturssonar.........................................
1 000
Gjðld samtals ......................................................

371 Kirkjubvggingasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
372 Kirkjugarðasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjðld samtals ....................... .............................
373 Kristnisjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

205 669

8000
8 000

166
100

7 857
7 857
2 333 123

667

Þingskjal 176

1 07
101

Félagsmálaráðunevtið.

Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

271 Hásnæðísmálastofnun ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 ...............................
03 HeilsuspiIIandi húsnæði ......................................
04 Launaskattur ........................................................
05 Byggingasjóðsgjald .............................................
06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmdastjóra .......................................................................
Gjöld samtals ......................................................
272 Byggingasjóður verkamanna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
301

Skipulagsstjóri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20

371

Þús. kr.

16 793

1 469 010
1 469 010
75 000
18 000
1 247 000
126 46Ö
2550
1 469 010

150 000
150 000
8047

önnur rekstrargjöld ................................................

19453

0 90 Yfirfærslur:
=0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöíd samtals ......................................................

11500

Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjðld samtals ......................................... ............

372 Landakaup kaupstaða og kauptúna:
Ó 90 Yfitfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
399 Sveitarfélög, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (96. Iðgfcjafarþinf?').

Þús. kr.

11629
4 964
200

00 000

8000
8 000

10 000
10 000

44 500
44 500
88

Þingskjal 176

698

951

Viðfangsefni:
02 Vatnsveitur, skv. lögum ......................................
06 Heimilishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 ....................
07 Vinnumiðlun ........................................................

Þús-kr32 000
10 000
2 500

Gjöld samtals ......................................................

44 500

Þús-kr-

Brunamálastofnun ríkisins:
0 10 Láun ....................................................................
4 353
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................................
2 347
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............. 50
Gjöld samtals .....................................................
1 00 Tekjur ...................................................................

6 750
6 750

952 Endurhæfingarráð:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

2159
934
100

971 Erfðafjársjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
972 Bjargráðasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

3193

50 000
50 000

26 000
26000

974 Styrktarsjóður fatlaðra:
0 90

Yfirfaferslur:

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
975

Styrktarsjóður vangefinna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjðld samtals .................................... •........ ■ ■■■

981 Vinnumál:
0 10 Laun ......................................... .:................ .
0 20 önnur rekstrargjöld ......................................•
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Félagsdómur .................................................... ,. .
03 Sáttanefndir i vinnudeilum ................................

3 300
3 300

33 500
33 500
1626
654
14 700
16 980
806
1040

699

Þingskjal 176
Þús. kr.

04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning
við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðingarstarfsemi ...........................................................
05 Jafnlaunaráð ........................................................
06 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna ..
07 Til Alþýðusambands íslands vegna Menningarog fræðslusambands alþýðu ...............................
08 Til Alþýðusambands fslands vegna alþýðuorlofs
11 Til Iðnnemasambands fslands ...........................
12 Til Bandalags starfsmanna rikis og bæja ....
13 Til Landssambands verslunarmanna ................
14 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota.............
Gjöld samtals ......................................................
999 Ýmis framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

4 050
434
5 500
2 500
1 000
350
200
100
1 000
16 980

54 392
54 392

Viðfangsefni:
01 Aðstoð við blinda .................................................
1 185
02 Bamaheimilið Sólheimar I Grimsnesi................
65
03 Fávitahælið í Skálatúni ......................................
65
04 Félagið Heyrnarhjálp ..........................................
800
05 Geðverndarfólag fslands .....................................
75
06 Tjaldanesheimilið ...............................................
200
07 Mæðrastyrksnefndir ............................................
230
08 Rauði kross fslands ............................................
650
10 S.f.B.S., styrkur ....................................................
I 400
11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra....................
50
13 Slysavarnafélag íslands ......................................
8 017
14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ....................
2100
15 Styrktarfélag vangefinna......................................
100
16 Styrktarfélag vangefinna, dagheimili ................
25
17 Til hjálpar nauðstöddum fslendingumerlendis
150
18 Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra vegna sérnáms i stjórn og kennslu við leikskóla .........
50
19 Meðlðg samkv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga
1200
20 Meðlðg samkvæmt lögum nr. 87/1947 .............
25 000
21 Neytendasamtökin.................................................
250
22 Orlofssjóður húsmæðra ......................................
5 000
23 Til sjómannastofa.................................................
1 550
27 Blindrafélagið, styrkur ......................................
700
28 Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .......................
80
29 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra.........
200
31 Geðverndarfélag fslands, byggingarstyrkur ....
2 000
32 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingarstyrkur ...................................................................
2 000
33 Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra....................
1 000
34. Stéttarfélag félagsráðgjafa til ráðstefnuhalds .. _____ 250
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

54 392
1 915 668

700

Þingskjal 176

1 08

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.

101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10

Laun

Þús. kr.

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

14 246

0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

8 910
108
200

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................

23 464
100

271 Tryggingastofnun rfkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
273 Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
301 Landlæknisembættið:
0 10 Laun .................................... ...............................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...................................................... .........
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

23 364

13 215 240
13 215 240

510 000
510 000

5 657
4 756
216
150
10 779

Gjöld samtals ...............................................................

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Læknaráð ...................................................................
03 Læltningaferðir sérfræðinga ..................................

9151

Gjöld samtals .....................................................

10 779

302 Rikisspitalar, skrifstofa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ....... .........................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

37 815
11 353
216
300

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

ÞÚs. kr.

775
853

49684
2 640
47 044

Þingskjal 176

701

311 Rannsóknastofa háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjðld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

99 173
20 615

312 Blóðbankinn:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................

78 558
20119
10278
757
3Ö0

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

31 454
16 400

321 Geislavarnir ríkisins:
0 10 Laun ........................................... ........................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1910
1145
500

322 Heilbrigðiseftirlit rikisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ..............................................

5 516
1215
195
652

361

Holdsveikraspítalinn í Kópavogi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

371 Landspítalinn:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
372 Fæðingardeild Landspítalans:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
374 Vífilsstaðaspítali:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................

Þúa. kr.

77109
17 141
1623
3 300

15 054

3 555

7 578
3 081
964
162
100
4 307
50
4 257

187 000
187 000

80 000
80 000

10 000
10 000

702

Þingskjal. 176

375 Kristneshælið:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
377 Læknishéraðasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta......................................
Gjöld samtals ......................................................
373 Námslán læknastúdenta:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta......................................
Gjöld samtals ......................................................
381 Til sjúkrahúsa og læknabústaða:
0 10 Laun .....................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr

10 000
10 000

7 500
7 500

2000
2000
6 612
629 018
14 000
649 630

Viðfangsefni:
03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila og læknabústaða, annarra en
ríkissjúkrahúsa1)..................................................
597 800
04 St. Jósefsspítali, byggingarstyrkur ....................
3 500
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar i Stykkis-‘ ,.
hólmi, byggingarstyrkur ......................................
500
06 Styrkur til heilsuverndarstöðva...........................
37 830
07 St. Jósefsspitali, vegna kaupa á röntgentæki ..
5 000
08 St. Jósefsspítali i Hafnarfirði, byggingarstyrkur
5 000
Gjöld samtals ......................................................

649 630

391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

108 019
3184
6 000

392 Berklavarnir:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

2 455
1320

393 Skólayfirlæknisembættið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

1417
350

1) Sjá sundurliðun á sérstök*- yfirliti nr. 5.

117 203

3 775

1 767

703

Þingskjal 176
399 Ýmis
0 10
0 20
0 80
0 90
0 92
0 94

heilbrigðismál:
Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga ..................................................
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr23169
16 406
220

Þús-kr-

3 000
29 588
72 383

Viðfangsefni:
01 Lyfjaverðlagsnefnd ............................................
1 283
02 Norræn samvinna ílyfjasölumálum ..................
140
03 Lyfjaskrárnefnd....................................................
3 115
04 Evrópska lyfjaskráin...........................................
123
05 Eiturefnanefnd ...................................................
979
06 Lyfjaeftirlit, þ.m.t. eftirlitmeð sérlyfjum,
eiturefnum og deyfilyfjum og sérstakar efnaranhsóknir ............................................................
3 909
07 Daggjaldanefnd ....................
1 551
08 Hjartavernd .........................................................
10 000
09 Krabbameinsfélag íslands ..................................
8 338
10 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og
lögum um ónæmisaðgerðir..................................
1 367
11 Matvælarannsóknir ..............................................
5 500
13 Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ....................
540
14 Kostnaður vegna 1. 16/1938 ..............................
150
16 Til lækningatækja, 1. 43/1965 ...........................
450
18 Námskeið sjúkraliða.............................................
3 000
19 Námskeið heilbrigðisstétta..................................
1 159
20 Til ráðstefnuhalds háls-, nef- og eyrnalækna á
árinu 1975 .............................................................
300
25 Minningarsjóður Landspitalans .......................
6 000
27 Sjúkraflug ...........................................................
2 500
28 Rhesusvarnir ........................................................
850
29 Blóðrannsóknir ungbarna ..................................
1635
30 Rannsóknir í samvinnu viðWHO......................
408
33 Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatnsog skolpveitumála og annarra umhverfis- og
mehgunarmála ......................................................
3 000
34 Kostnaður vegna reglugerðar umiðjumengun
1500
35 Námsferðir héraðslækna ogembættislækna
..
2 802
36 Ljósmæðralaun ....................................................
8400
37 Skólar heilbrigðistækna ...................................... .........3 384
Gjöld samtals ......................................................
471 Gæsluvistarsjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Drykkjumannahælið Vífilsstöðum ....................
02 Vistheimilið Víðinesi ...........................................

72 383

28 000
1 700
29 700
20 000
8 000

704

fringskjal 176
Þús. kr.

481

03 Bláa bandið............................................................
04 Vernd ..................................................................

1200
500

Gjöld samtals ......................................................

29 700

Bindindisstarfsemi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
GjÖld samtals ......................................................

Þús. kr.

3 460
2 605
100
3 260
9433

Viðfangsefni:
02 Áfengisvarnir .......................................................
04 Templarahöllin, byggingarstyrkur ....................
05 Stórstúka íslands .................................................

7233
900
1300

Gjöld samtals ......................................................

9 433

t'

501 Ljósmæðraskóli Islands:
0 10 Laun .....................................................................
4 024
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
794
0 27 Viðhald ......................... .......................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 100
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
502 Þroskaþjálfaskólinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjoki ............................................
0 80 Gjaldfærður Stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......... .............................................
1 00 Tekjur .................................. ...............................
Mísmunur ............................................................
Samtals

5 926
230
5 696

6 042
1215
125
7 382
405
6 977
15 108493

Þingskjal 176

1 09
101

705

Fjármálaráðuneytið.

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önfiur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöíd samtals ......................................................

Þús. kr.

66 559

103 Ríkisbókhald:
0 10 Laun ............................................................’.....
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhaíd .................................................................
0 80 Gjáldfærður stofnköstnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

18518
5 817
216
600

104 Ríkisfjárhirsla:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

7 237
1676
108
150

201 Embætti ríkisskattstjóra:
0 10 Lafufi .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

36 872
9 058
326
700

202 Skattstofan í Reykjavík:
0 10 Lartítt .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

66 072
10 385
162
650

203 Skattstoftt Vesturlandsumdæmis, Akranesi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Öiinur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

9178
1514

204 Skattstofa Vestfjarða, Isafirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

7 602
1653

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr.

39 590
25 928
541
500

25 151

9 171

46 955

77 269

10 692

9255
89

706

Þingskjal 176

205 Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals .............. ......................................

Þús- kr.

Þús. kr.

9 016
1226
108
50
10 400

206 Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
16 009
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
2 324
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 298
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

18 631
100
18 531

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum:
0 10 Laun ....................................................................
8 851
0 20 Önnnr rekstrargjöld ...........................................
2 091
0 27 Viðhald ................................................................. ............. 87
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

11 029
50
10 979

208 Skattstofa Suðurlands, Hellu:
0 10 Laun ............................................. .......................
7 355
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1146
0 27 Viðhald .................................................................
33
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............100
Gjöld samtais ......................................................
1 00 Tekjur ............................................................... .
Mismunur ...........................................................

8 634
30

209 Skattstofa Vestmannaeyja:
0 10 Laun .................................................................. •
0 20 önnur rekstrargjöld ........................................• •
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4 138
607
100

8 604

4 845

211 Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði:
0 10 Laun .................................... ................................
21 722
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
3 211
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 100
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld:
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjold samtals ...............................................................

25 033
250
24 783
24 966 .
24 966

Þingskjal 176
214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd:
0 10

Laun

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

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
251 Gjaldheimtan í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
261 Tollstjórinn í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

263

707
Þús. kr.

Þús. kr,

7 216
1402
33

60
8 711

18593
9 753
271
28 617
6 000
22617

133 530
29147
3 571
1000
167 248
3 000
164 248

Viðfangsefni:
02 Skrifstofa tollstjóra .............................................
03 Tollgæslan í Reykjavik ......................................
04 Sameiginlegur kostnaður ....................................

59136
85 446
22 666

Gjöld samtals ......................................................

167 248

Tollgæsla utan Reykjavikur:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

20 631
3 205
300

282 Tollamál, sameiginlegur kostnaður:
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 555

381 Uppbætur á lífeyri:
0 10 Laun ...................................................................
Gjöld samtals ......................................................

395 000

24 136

4555

395 000

708

Þingskjal 176

382 Eftirlaun samkvæmt launalögum:
0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þú«. kr.
7 200

383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn:
0 10 Laun1) ...................................................................
Gjöld samtals ......................................................

17 936

Þús. kr.
7 200

17 936

384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur:
010

Laun1)

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

12 069

Gjöld samtals ......................................................
402 Fasteignamat:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................

12 069

12 600
11248

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

23 848
600

481 Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum:
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

150 000

901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Öíinur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismúnur ............................................................
971 Ríkisábyrgðasjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................... ..........
981

Sameiginleg skrifstofubygging við Grensásveg:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1) Sjá sundurliðun á sérstðku yfirliti nr. 6.

23 248

150 000

16346
9 665
325
200
26 536
16 000
10 536

100 000
100 ÓOO

40 000
40 000

Þingskjal 176

709

998 Til ráðstafana í kjara- og verölagsmálum:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ................
Gjöld samtals ...................................................
999 Ýmislegt:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur reltstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr.

500 000
ððð 000

9 500
44 894
108500
134200
297 094

Viðfangsefni:
02 Orlofsheimili BSRB .............................................
03 Til biaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskipaðrar nefndar..................................................
04 Simakostnaður og burðargjöld fyrir stjórnarráðið ......................................................................
05 Kostnaður við kjarasamninga ...........................
06 Dómkröfur ogmálskostnaður ............................
07 Áætlað framlag til togaralána ..........................
08 Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda ..
11 Lífeyrissjóður
bænda .............................
12 Lífeyrissjóðurverkalýðsfélaga .............................
13 Óviss útgjöld
.............................
14 Kostnaður vegna milliþinganefnda ....................
15 Orlofsheimili BHM .............................................
16 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána ....................

23 214
3 500
11680
86 500
1 000
48200
38000
10000
5 000
4 000
22000

Gjöld samtals .....................................................

297 094

Samtals

Þús. kr.

12 000
32000

2 125 510

710

Þingskjal 176

1 10

Samgönguráðuneytið.

101 Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laún ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
211

Vegagerð:
0 10 Laun ...............................
0 20 önnur rekstrargjöld .........................................
0 27 Viðhald ....................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 92 Til sveitarfélaga .................................................
0 94 Til einstaklinga, heimilaog samtaka.................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

321 Strandferðir, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................

Þús. kr.

8 690
5 759
100
14 549

420 000
80 000
700 000
1 679 519
31 300
336 800
2 580
3 250 199
10 000
3 240199

110 035
39 530
149 565

Viðfangsefni:
02 Skipaútgerð rikisins ...........................................
03 Flóabátar og vöruflutningar ...............................

110 035
39 530

Gjöld samtals ........................................................

149 565

325 Rekstrardeild ríkisskipa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

15 895
4 242
162

1 00

Gjöld samtals ........................................................
Tekjur ..................................................................
Mismunur .............................................................

Þús. kr.

20 299
3 000
17 299

Þingskjal 176
331 Vita0 10
0 20
0 27
0 80
0 90
0 91

711

og hafnamál, aðalskrifstofa:
Laun ...........................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja í B-hluta ......................................

Þ^s- kr27 584
7 300
433
400

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

37 877
16 220

332 Vitamál:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. ................
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

21 657

36 351
14156
6 925
10 500
67 932
7 900
60 032
50 850
2582
14 500

Gjöld samtals ........................................................

67 932

Viðfangsefni:
02 Til hafnarannsókna og mælinga .......................
03 Hafhármannvirki og lendingarbætur1) .............
04 Ferjubryggjur2) ....................................................
05 Landshafnir, framlag .........................................
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga .........
07 Hafnabótasjóður, framlag ..................................
08 Sjóvarnargarðar3) .................................................
Gjöld samtals .................................................. .
1")
2>
3)

2 160

Viðfangsefni:
02 Rekstur vita............................... .........................
04 Sjómerki ...............................................................
05 Vitabyggingar ......................................................

333 Hafnamál:
0 10 Laun .................................................... ................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 92 Til sveitarfélaga
......................... .
Gjöld samtals ...................\.................................

Sjásundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 7.
Sjásundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8.
Sjásundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 9.

Þ,5s-kr'

3 000
584
2 500
,6 000
50.9 418
599 110
1 120612
5 084
584 610
10 000
439 226
8 000
70192
6 500
1 120 612

712
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341 Siglingamálastofnun ríkisins:
Þús. kr.
0 10 Laun .....................................................................
30 739
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
7 008
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 400
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mjsmunur .............................................................

38 147
6 060

342 Sjóslysanefnd:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................................................

1254
523
80

32 147

1 857

471 Flugmálastjórn:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................

485 725
485 725

481 Flugbjörgunarsveitir, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ........................................................
651

500
500

Ferðamál:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. .
Gjöld samtals ........................................................
Viðfangsefni:
02 Ferðanaálaráð ........................................................
03 Ferðnjnálasjóður .................................................
04 Til að bæta hreinlætisaðstððu á fjölsóttum ferðastöðum ........................................... ......................
05 Til að bæta aðstöðu ferðamanna við Gullfoss ..
06 Til ferðamálakönnunar .....................................
Gjöld samtals ..................................................

Þús. kr.

1861
7 036
8 000
10 000
26 897

11

3JD57
ÍÆOQO
,
3OÖ0
,5 000
5 84Q
,i'

26 897

652 Veðurstofan:
0 10 Laun .....................................................................
98Qf>l
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
40 405
0 27 Viðhald .................................................................
3 847
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........7420
1 00

Gjöld samtals.......................................................

149423

Tekjur .........................................................................

59578

Mismunur .............................................................

89 845

713
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Viðfangsefni:
Þús. kr.
01 Yfirstjórn .............................................................
18 634
02 Veðurspádeild .....................................................
11498
03 Síma- og útvarpskostnaður ...............................
7 793
04 Loftskeytadeild ...................................................
9177
05 Veðurfarsdeild ....................................................
8168
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ................
9 841
07 Veðurstöðvar .....................................................
15942
08 Hálendisathuganir................................................
3 229
09 Jarðeðlisfræðideild ............................................
5 390
10 Bóka- og skjalasafn .............................................
1172
11 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs.................
56 985
12 Til hafísrannsókna .............................................
834
14 Til veðurskipa á N-Atlantshafi ........................ ........... 760
Gjðld samtals ........................................................

149 423

656 Landmælingar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
0 94 Til einstaklinga, heimilaog samtaka..................

15 015
11498
487
242
6115
18

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
3 00 Lánahreyfingar út................................................

33 365
8 200
25 165
1 635

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Landmælingar .....................................................
03 Ljósmyndadeild ....................................................
04 Kortasala ...............................................................
05 My.ndjnælingadeild ...............................................

1564
10 711
6 464
4 729
9897

Gjöld samtals ........................................................

33 365

672 Sérleyfissjóður:
O'&G Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
673 Ferðaskpjfstofa ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
Samtals

Alþt. 1974. A. (96. lð(?«.iafarþln«).

Þús. kr.

5 300
5 300

5 000
5 000
5 296 349
90

714

Þingskjal 176
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Iðnaðarráðuneytið.

101 Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. .........................
0 27 Viðhald ........................................... ,...................

Þús. kr.

Gjöld samtals........................................................
1 00 Tekjur .................................. ..............................
Mismunur .............................................................

18 896
1500

Þús. kr.

11459
7 356
81

17 3%

201 Iðnþróunarstofnun Islands:
0 10 Laun ....................................................................
15 279
0 20 ÖnnUr rekstrargjöld ................................ .......6 420
0 27 Viðhald .................................................... .
298
0 70 Vextir ...................................................................
360
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. ......... 600
Gjöld samtals................ ..................... .
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
3 00 Lánahreyfingar út ..............................................

22 957
500
22 457
788

202 Rannsóknastofnun iðnaðarins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........................... . •

20 244
10115
649
2 000

Gjöld samtals ........................................................... ....

.33 008

1 00 Tekjur ................................................................:.
Mismunur .............................................................

'3500
29 508

203 Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins:
0 10 Laun ........................................................................... 29040 *
0 20 önnur rekstrargjöld .................................;....
10021
0 27 Viðhald ............................................... .................
649
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........2 000
Gjöld samtals ................................................
1 00 Tekjur ............................................................•"•••
Mismunur ..................................................
204 Verkstjórnarnámskeið:
0 10 Laun ......... ..........................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

.

41710
8 500
33 210

2 487
847
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715
ÞAs. kr.

Þds. kr.

0 27 Viðhald .................................... ...........................
108
0 80 GjaJdfærður stofnkostnaður ....... ...................... ........... 250
Gjðld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................. ...........................
205 Stjórnunarnámskeið:
0 10 Laun ......... ...........................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjold samtals ........................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................

3 692
320
3 372
1 771
2136
3 907
1600
2 307

206 Námskeið í stjórn vinnuvéla:
0 10 Laun .....................................................................
1520
0 20 önnur rekstrargjöld .........................................
1513
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 100
Gjöld samtals........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
221

Lánasjóðir iðnaðarins:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. .
Gjöld samtals........................................................
Viðfangsefni:
02 Iðnlánasjóður ......................................................
03 Iðnrekstrarsjóður ................................................
Gjöld samtals .............................................

233

3 133
652
2 481

100 000
100 000
50 000
50 000
100 000

Rikisprentsmiðjan Gutenberg:

0 90
0 91

Yfirfærslur:
Til fyrirtækja iB-hluta ........................................
Gjöld samtals ........................................... ...........

234 ' jpagmetisiðjan Siglósíld:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................... .............
235 Fyrirtæki og stofnanir, framlðg:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..............
Gjöld samtals ........................................... .
Viðfangsefni:
02 Otflutningsmiðstöð iðnaðarins ...........................
03 Sölustofnun lagmetisiðnaðarins .........................
04 Þangverksmiðjan, Reykhólum ...........................
Gjöld samtals ........................................................

42 000
42 000

5 000
5 000

135 000
135 000
10 000
2ö 000
100 000
135 000
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299 ISja og iðnaður, framlög:
Þús. kr.
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
38 350
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
1 375
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar
1 250
03 Heimilisiðnaðarfélag Islands...............................
125
04 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga i iðnaði
7 500
05 Mótframlag vegna tækniaðstoðarframlags S. þ.
UNIDO ...................................................................
600
06 Til gosefnarannsókna og gosefnaiðju .............
6 000
07 Mótframlag vegna tækniaðstoðar S. þ. UNDP
5 200
08 Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað ................
9 000
09 Saltverksmiðja á Reykjanesi .............................
2 000
10 Stjórn iðnþróunaráætlunar ...............................
3 00Q
11 Til Landgræðslusjóðs vegna vatnstöku .............
2400
12 Norræni iðnaðarsjóðurinn .................................. .........2 650
Gjöld samtals ......................................................

39 725

301 Orkustofnun:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

105 985
154167
3 354
11100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................
302 Rafmagnseftirlit ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

371

Orkusjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals .................................. ;..................
Viðfangsefni:
02 Rafvæðing í sveitum .................. .......................
04 Lán til jarðhitaleitar ...........................................
05 Lánagreiðslur ........................................................
06 Verðjöfnunargjald ........................................ .
Gjöld samtals .....................................................
Samtals

39 725

274 606
20714
253 892
19134
8 042
1000

Gjöld samtals .......................................... .....................

311 Landsvirkjun, eiginfjárframlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ....................................................

Þús. kr.

28 176

62 000
62 000

606 650
606 650
50 000
9 000
107 650
440 000606 650
1 383 174
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1 12

Viðskiptaráðuneytið.

161 Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
201 Niðurgreiðslur á vöruverðí:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................
902 Verðlagsskrifstofan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
999 Vörusýningar erlendis:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................

fás. kr.

20 186

3 668 000
3 668 000
24181
4 353
195
250
28 979

1500
1500

Samtals
1 13

Þús. kr.

13 567
6 465
54
100

3 718 665

Hagstofa lslands.

101 Hagstofa Islands, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ......................................................................
21297
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
8 883
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 270
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
102 Þjóðskráin:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................
Samtals

30 450
569
29 881
8 682
........ 4136
12 818
2894
9 924
39805
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1 14

Ríkisendurskoðun.

101 Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

42188

Samtals

1 15

Þús. kr.

36 636
5 022
130
400
42188

Fjárlaga- og hagsýslustofnun.

101 Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... .................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10650
11638
54
90

181 Ríkisbifreiðar, framlag:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

7 000

991 Ýmis lán rikissjóðs:
0 70 Vextir ...................................................................

22 432

7 000

712403

Gjöld samtals ................. .............. ...............................

3 00 Lánahreyfingar út ...............................................
4 00 Lánahreyfingar inn .............................................
Samtals

712 403

903 541
40 325
741 835
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719

B-HLUTI
Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign.
5. gr.
Árið 1975 er ætlast til, að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og sjó'öa í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein.

2 01

Forsætisráðuneytið.

171 Byggðasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ................ .;...........................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ..............................................................
Vaxtatekjur ................................................................
Framlög úr rikissjóði ...........................................

132 750
115 000
877 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

992 000

1 30
1 80

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .....................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir .................... ....................
4 20 Tekjn lán..........................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........................................

Þús. kr.

9 600
3150
110 000
10 000

859 250

100 000
1 209 250
150 000
300 000
859 250
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2 02

Meiuitamálaráðuneytíð.

201 Happdrætti háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús. kr.
65 050
31950
476 000
2 000

Gjöld samtals ........................................................
Seldar vörur og þjónusta .................................
Vaxtatekjur .........................................................
Aíráað .................................................................

575 900
680 000
ll 000
5 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur ............................................................

696000

1 10
1 30
1 90

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 90 Annað, greitt ríkissjóði ......................................
— greitt Háskóla íslands......................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ...................................................................
211 Háskólabfó:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................ ................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús. iu

120100

21820
103 280
2 000
120100
3 0001

II000
14 800
2 500
15 800
400
900

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur ............................................................

45 400
50 200

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

1 700
4 000

4 800

900
4 800
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276

(Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
0 70

Vextir

721
Þús. kr.

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

13 200

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Mismunur .............................................................

13 200
49 820

Þús. kr.

36 620

Fjármunahreyfingar:

Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
422

36 620

Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð:

0
0
0
0
0

679

6 620
30 000

10
20
27
60
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Hráefni og vörur til endursölu .......................
Afskriftir .............................................................

9167
14190
220
8 500
1822

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

33 899
33 899

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

3 828
.........2 600

Gjöld samtals ......................................................
110 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

6 428
7 500
3 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

10 500
4 072

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
871

4 072
4 072

Upptökuheimilið í Kópavogi:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

14 696
3 440
595

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................

18 731
5 840
12 891

Tekjur samtals ....................................................

18 731

Alþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþing).

91
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872 Lánasjóður isl. námsmanna:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ................................................
0 70 Vextir ..........................................................................
0 90 Yfirfærslur .................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ............................................................
30 Vaxtatekjur ................................................................
80 Framlög úr rikissjóði ..............................................

87 000
3 200
606 000

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ....................................................................

609 200

1
1

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................... .. ...
3 20 Veitt lán ......................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................
4 90 Annað ..........................................................................

4 000
4000
25 000
54 000

522 200

20 500
604 000
12 300
522 200
90 000

971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...............................................
0 27 Viðhald .......................................................................
0 70 Vextir .........................................................................
0 80 Afskriftir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur .................................................................

150 200
86 200
24 000
8 000
19 000
3 600

Gjöld samtals ............................................................
Seídar vörur og þjónusta ......................................

291 000
291000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ...........................................................
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 40 Afskriftir .....................................................................

2 000
17 000

1 10

Þús. kr.

19 000

972 Ríkisútvarpið, sjónvarp:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...............................................
0 27 Viðhald .......................................................................
0 70 Vextir .........................................................................
0 80 Afskriftir ...................................................................
0 90 Yfirfærsiur ..................................................................

187 800
98400
32000
24000
76 000
3 000

Gjöld samtals ............................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta .....................................
1 80 Framlög úr rikissjóði.............................................

421200
381200
40 000

Tekjur samtals ..........................................................

421 200
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Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................................
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 50 Afskriftir ......................................................................

723
Þús. kr.
36 000
40 000
76 000

973 Þjóðleikhús:
0 10 Laun ............................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald ........................................................................
0 60 Hráefni og vðrur til endursölu ..........................
0 70 Vextir ..........................................................................

119 057
53 950
10 820
2 000
1000

Gjöld samtals ............................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta .....................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .............................................

186 827
58 816
128 011

Tekjur samtals ..........................................................

186 827

974 Sinfóníuhljómsveit:
0 10 Laun ............................................................................
0 20 önnur rekstrargjÖld ................................................
0 27 Viðhald ........................................................................
0 90 Yfirfærslur ..................................................................

47524
8176
1515
150

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................
Framlög úr ríkissjóði ..............................................
Annað, Reykjavikurborg.........................................
— Rikisútvarpið ........................................................

57 365
5 500
26 244
11099
14 522

Tekjur samtals ..........................................................

57 365

975 Vísindasjóður:
0 10 Laun ...........................................................................
0 90 Yfirfærslur .................................................................

100
17 200

1 10
1 80
1 90

Gjöld samtals ............................................................
1 30 Vaxtatekjur .......... ....................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............................................
1 90 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ...................... ....
Tekjur samtals ..........................................................

17 300

Þús. kr.
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724
976

Menningarsjóður:

0 10
0 20

Laun ....................................................................
Önnurrekstrargjöld .............................................

0 27

Viðhald ..............................

Þús- kr-

Þús- kl-

1327
852
100

0 70 Vextir .................................................................
0 90 Yfirfærslur ....................................... ...................

30
8 020

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

10 329
90
10 720

Tekjur samtals ......................................... ..........
Mismunur .............................................................

10 810
481

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána .................................................. .

481

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
977

481

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

15 000
15 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................

15 000

Inn:
4

981

50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

15 000

Bókaútgáfa Menningarsjóðs:

0
0
0
0
0
0

10
20
27
60
70
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Hráefni og vörur til endursölu .......................
Vextir ..................................................................
Afskriftir .............

4 592
2 778
200
15 250
750
120

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, Menningarsjóður ....................................

23 690
18 000
6 000

Tékjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

24 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................

310

500

Inn:

4 40 Afskriftir .............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90

Annað ..........................................................................

120
310
70
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2 03
101

Utanríkisráðuneytið.

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli:

Þús. kr.

0 10

Laun ............................................................
önnur rekstrargjöld ......................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 fíráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 80 Afskriftir .............................................................

60 400
26 000
1400
238 400
2 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ....................................................... .
1 90 Annað .................................................................

328 200
411000
500
1800

Tekjur. samtals .................................................. .
Mismunur .................................................. ..........

. 413 300

0 20

Þús. kr.

85100

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30
3 90

Fjárfestingar .........................................................
Annað, greitt íríkissjóð .......................................

8 400
78 700

Inn:

4 40
4 50
111

Afskriftir..............................................................
Ráðstöfun eiginfjár .............................................

2 000
85 100

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli:
0 10 Laun ...........................................................................

40 892

0
0
0
0

Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald ...........'.....................................................
Vextir ...................................................................
Afskriftir .............................................................

13 700
7 350
1700
20 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

83 642
146 000

20
27
70
80

62 358

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10
3 30
3 90

Afborgun lána ......................................................
Fjárfestingar ......................................................
Annað, greitt írikissjóð .......................................

5 848
30 710
45 800

Inn:

4 40
4 50

Afskriftir ..............................................................
Ráðstöfun eigin fjár ............................................

20 000
62 358
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726
121

Sala
0 10
0 20
0 27
0 60
0 80

varnarliðseigna:
Laun ............................................................................
Önnur rekstrargjðld ................................................
Viðhald ........................................................................
Hráefni og vörur til endursölu ..........................
Afskriftir ....................................................................

Þús- kr.

1 10
1 30

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ............................. ..
Vaxtatekjur ...............................................................

41555
66 000
-3 300

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ....................................................................

69 300

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 90 Annað, greitt i rikissjóð..........................................
Inn:
4 40 Afskriftir.....................................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

Þús. kr.

10 217
7 167
1470
22 000
701

27 745

28446
701
27 745

Þingskjal 176

2 04
171

727

Landbúnaðarráðuneytið.

Jarðeignir ríkisins:
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ............................................................
Framlög úr ríkissjóði ..............................................
Mismunur ....................................................................

1 000
17 295

1 80

16 295

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 10 Afborgun lána ...........................................................
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

600
15 695

172 Jarðeignasjóður ríkisins:
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............................................
Tekjur samtals ..........................................................

9 000

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

9 000

206

16 295

9 000

9 000

Tilraunabúið á Hesti:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald .......................................................................
0 70 Vextir .........................................................................

3 552
4473
1315
35

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vðrur og þjónusta ......................................
Framlög úr ríkissjóði ..............................................

9 375
6200
3461

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ....................................................................

9661

1 10
1 80

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 10 Afborgun lána ............................................................
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

Þús. kr.

1 000

286

36
250
286

Þingskjal 176

728
207

Tilraunastöðin á Reykhólum:
0 10 Laun .....................................................................

Þús- kr-

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...............................................

2194
2 044
1623
70

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

5 931
1 755
4 176

Tekjur samtals ....................................................

5 931

Þús- kr-

208 Tilraunastöðin á Akureyri:

0
0
0
0

10
20
27
70

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Vextir ...................................................................

3 348
5 431
649
100

Gjöld samtals ......................................................
110 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

9 528
4 400
.........8 148

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

12 548
3 020

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar.........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
209

20
3 000
3 020

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri:
0 10 Laun ...........................................................................

3 553

0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

3 865
1623
70

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög rír ríkissjóði .........................................

9111
5 529
10 587

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

16116
7 005

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afhorgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

5
7 000
7 005

729

Þingskjal 176
211

Tilraunastöðin á Sámsstöðum:
0 10 Laun ............................................................................

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
Gjöld samtals ............................................................

221

Þús. kr.

2 466
2 371
1731
50
®

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......................... ................

2400
4 218

Tekjur samtals ....................................................

6 618

Áburðarverksmiðja ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

225 234
177 261
24 407
701388
102499
80450

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

1 311 239
1313 569
36 000
1000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

1 350 569

236 Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
1 90 Annað ...................................................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

39 330

6 376
12 570
1065
209
2173
22 393
21 750
77
6 000
566
28 393
6 000

Fjármunahreyfingar:
Ot:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar .........................................................
3 90 Annað ..................................................................
4 40
4 50

Inn:

Afskriftir .............................................................
Ráðstöfuneigin fjár ............................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

247
6 000
1 926
2 173
6 000
92

730
237

Þingskjal 176
Stórólfsvallabúið:
0 10 Laun ............................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald ........................................................................
0 70 Vextir ..........................................................................
0 80 Afskriftir ....................................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

6 411
14158
2450
435
1400

Gjöld samtals ............................................................
24 854
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
23 700
1 30 Vaxtatekjur ...............................................................
200
1 90 Annað .......................................................................... .............954

238

Tekjur samtals ..........................................................

24 854

Fj ármunahreyfingar:
Öt:
3 10 Afborgun lána ............................................................
3 90 Annað ..........................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir.....................................................................

310
1090

Fóðuriðjan, ólafsdal:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 70 Vextir ........................................................................
0 80 Afskriftir ...................................................................

4 539
7 753
803
2400

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur ogþjónusta ........................................
Framlög úrríkissjóði ...............................................
Annað ........................................................................

15 495
9 000
5900
595

Tekjur samtals .........................................................

15 495

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ...........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir.....................................................................

2 400

Grænfóðurverksmiðja, Flatey, A.-Skaftafellssýslu:
1 80 Framlög úr rikissjóði ..............................................
Tekjur samtals ..........................................................

29 100

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

29100

1 10
1 80
1 90

239

1 400

2 400

29100

29 100

731

Þingskjal 176
246

Laxeldisstöð f Kollafirði:
0 10 Laun ............................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld .................................................
0 27 Viðhald ..............
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .. .........................
0 70 Vextir ..........................................................................
0 80 Afskriftir ................................

Mi. kr.

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................
Framlög úr rikissjóði..............................................

14096
10496
4 200

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ....................................................................

14 696

1 10
1 80

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................................
ínn:
4 40 Afskriftir......................................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

600

900
300
600

271 Landgræðslusjóður:
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ..........................
0 70 Vextir ..........................................................................
0 90 Yfirfærslur .................................................................

350
7 000
15
3 500

Gjöld samtals ............................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............ .........................
1 80 Framlög úr rikissjóði ..............................................
1 90 Annað ..........................................................................

10 865
7 500
15 500
300

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

23300

Fjármunahreyfingar:
, Út:
3 90 Annað ..........................................................................
Inn:
4 SÖ Ráðstöfun eigin fjár ................................................
503

12 435

12 435
12 435

Garðyrkjuskólabúið á Reykjum:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjðld ...............................................
0 27 Viðhald .......................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ............................

16Ö0
520
230
150

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................

2 500
2 500

1 10

Þús. kr.

6 334
636
500
6126
200
300

Þingskjal 176

732

2 05

Sjávarútvegsráðuneytið.

211 Fiskimálasjóðurr
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld .........................................
0 90 Yfirfærslur .......................................................... .

Þús.'kr.

Gjöld samtals ................ .......... ...........................
1 30 Vaxtatekjur .................................................. .......
1 90 Annað, útflutningsgjald ......................................

20 865
12 000
21 000

Tekjur samtals ..................................................
Mismunur .............................................................

33 000

Þús. kr

2 453
1412
17 000

12 135

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ......................................................
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða .......................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......................
221

15 000
12 135

Síldarverksmiðjur ríkisins:

0
0
0
0
0

271

26 000
1 135

10
20
27
60
70

Laun ...................................................................
Önnur rekstrargjöld ........................
Viðhald ...................................................
Hráefni og vörur til endursölu ......................
Vextir .................................................................

119 520
72 800
30 000
150 000
15 000

Gjöld samtals ...........................................................

387 320

110 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

387 320
24 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

41.1 320

Fj ármunahrey fingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .................................... ..................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................................. .........

24 000

24 000

24 000.

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips:

0 70 Vextir

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

6 444

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

6 444
33 055

Mismunur ...................................................................

26 611

733

Þingskjal 176
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................................
Inn:

Þús. kr.

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........................................

26 611

26 611

272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

3 500

0 70

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

1097

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

6 207
3 600

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

10 058

Vextir

1136
474

6 458

3 851

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ..........................................................................
Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
274

3 500
351

3 851

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins:

0 10 Laun ....................................................................
1 800
0 20 Önnur rekstrargjöld .................................... . • • • ____ 4 200
Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
1 90 Annað, aflatryggingasjóðsgjald .........................
Tekjur samtals ....................................................
MismurtUr, óráðstafað .........................................

6 000
102 290
796 700
898 990
892 990

Þingskjal 176

734

2 06
101

Lögbirtingablaðið:
0 10 Laun ............................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald .......................................................................

Þús1436
7 800
100

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................

0136
9136

Landhelgissjóður:
0 70 Vextir ..........................................................................

1864

Gjöld samtals ............................................................
1 30 Vaxtatekjur ................................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............................................
1 90 Annað ..........................................................................

1864
200
17 744
6 000

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

23944

1 10
251

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 10 Afborgun lána ............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................
371 Kirkjubyggingasjóður:
0 10 Laun ...........................................................................
0 70 Vextir .........................................................................
1 30
1 80

Þú*-

22 080

22 080
22 080

30
...............10

Gjöld samtals ...........................................................
40
Vaxtatekjur ................................................................
40
Framlög úr rikissjóði .............................................. ..........8 000
Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ......................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

8 040
8 000

8 750
760
8 000

735

Þingskjal 176
372

Kirkjugarðasjóður:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0 90 Yfirfærslur .................................................................
1 30
1 80
1 90

Þús-kr-

Gjöld samtals ............................................................
600
Vaxtatekjur ...............................................................
550
Framlög úr rikissjóði ..............................................
100
Annað, framlög kirkjugarða.................................. ..........1 700
Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ......................................................................
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ..........................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................
373

Þús-kr60
40
500

2 350
1 750

1500
750
500
1 750

Kristnisjóður:
0 90 Yfirfærslur .................................................................

8 000

Gjöld samtals ............................................................
1 30 Vaxtatekjur ................................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ..............................................

8 000
600
7 857

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

8457

Fj ármunahreyfingar:
Út:
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ..........................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................................
4 50 Ráðstðfun eigin fjár ................................................

457

957
500
457

Þingskjal 176

736

2 07
271

Félagsmálaráðuneytið.

Byggingasjóður ríkisins:

Þús. kr.

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

27 005
25 698
169 150

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

221853
15 000
485 550

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

Þús. kr.

1 469 010
1 969 560
1 747 707

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................

445 280
2 456 097

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Teltin lán...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
272

160 670
993 000
1 747 707

Byggingasjóður verkamanna:

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

750
5 700

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
1 90 Annað, framlög sveitarfélaga ...........................

0 450
31500
150 000
150 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

331 500
325 050

Fj ármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

7 700
321850
4 500
325 050

737

Þingskjal 176
371 Lánasjóður sveitarfélaga:
0 10

Þús. kr.

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

1975

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

1 150
33 000

1
1
1

Laun

Gjöld samtals ............................................................

36 125

30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
90 Annað, framlagJöfnunarsjóðs ............................

60 000
8 000
15 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

83 000

Þús. kr.

46 875

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10
3 20

Afborgun lána ...........
Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Tekin lán..............................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár .............................................

50 000
237 875
66 000
175 000
46 875

372 Landakaup kaupstaða og kauptúna:

1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

2100
10 000
12 100

Fj ármunahrey fingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................

13 600

Inn:

971

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

1 500
12 100

Erfðafjársjóður:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

35 000

1
1

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

35 000
7 000
50 000
57 000
22 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................

29 000

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Alþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþing).

7 000
22 000

93

Þingskjal 176

738
972 Bjargráðasjóður íslands:

Þ,i8-

0
0
0
0
0

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald .................................................................
70 Vextir ...................................................................
80 Afskriftir .............................................................

1975
1160
400
9 000
100

1
1
1

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
90 Annað, frá sveitarfélögum...................................

12 625
2 000
26 000
26 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

54 000
41 375

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
974

975

22 500
64 975
46 000
100
41 375

Styrktarsjóður fatlaðra:
0 90 Yfirfærslur ..................................................................

3 300

Gjöld samtals ......................................................
l 80 Framlög úr rikissjóði .........................................

3 300
3 300

Styrktarsjóður vangefinna:

0 90 Yfirfærslur ...........................................................

33 500

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

33 500
33 500

Þingskjal 176

2 08
271

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald ........................................................................
0 80 Afskriftir ....................................................................
0 90 Yfirfærslur ..................................................................
1 10
1 80

739

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður
greiddur af öðrum) ..................................................
Framlög úr rikissjóði ..............................................
Iðgjöld atvinnurekenda ..........................................
Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur, gjöld umfram tekjur..........................

Þús. kr.

Þús. kr.

90 800
35 500
3 000
2 000
6 572 200
6 703 500
43 900
5 903 300
754 200
6 701 400
2 100

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 20 Veitt lán ......................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................................
4 40 Afskriftir .....................................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................
4 90 Annað ..........................................................................

19 000
2 000
-5- 2 100
1100

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar:
0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ..........................
------- — bætur ............................................................

11 600
6 176 840

Gjöld samtals ............................................................
1 80 Framíög úr rikissjóði ..............................................

6 188 440
6 188 440

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 90 Annað ..........................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................................

1500

20 000

1 500

740

Þingskjal 176
Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar:
0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ..........................

Þús- kr10 300

— bótagreiðslur....................................................

359 000

Gjöld samtals ....................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

369 300
369 300

Þús- kr-

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................

15 000

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir..........................................
273

15 000

Atvinnuleysistryggingasjóður:

0
0

1
1
1

20 Önnur rekstrargjöld ............................................
90 Yfirfærslur ............................................................
Bótagreiðslur ........................................................
Eftirlaun aldraðra.................................................

13 000
13 000
150 000
113 000

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur .........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Iðgjöld atvinnurekenda ......................................
90 Annað, framlög sveitarfélaga ...........................

289 000
l^ 000
340 000
170 000
170 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

873 000
584 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................
3 90 Annað, óráðstafað.................................................

400 000
294 000

Inn:

4 10
4 50
311

Innheimtar afborganir.........................................
Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

110 000
584 000

Þvottahús ríkisspítala:

0
0
0
0
0

10
20
27
70
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Vextir ..................................................................
Afskriftir .............................................................

42 308
10 850
2 500
3 000
7 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

65 658
78 845
13 187

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................

20187

Inn:

4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

7 000
13 187

741

Þingskjal 176
371

Landspítalinn:

Þús. kr.

0 10 Laun .............................................................. ...
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

785 783
320 865
51720

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

1 158 368
1 158 368
187 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

1 345 368

Þús. kr.

187 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar..........................................................

187 000

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
372

187 000

Fæðingardeild Landspítalans:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

165 685
50 493
4100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

220 278
220 278
80 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

300 278

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................

80 000

Inn:
4 50

Ráðstöfun eigin fjár ...... .......................

80 000

373 Kleppsspítalinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

310 832
80 848
16 310

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta ..................................

407 990
407 990

1 10
374

Vífilsstaðaspitali:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

111689
44185
9954

Gjöld samtals ............................................................

165 828

80 000

Þingskjal 176

742

Þús. kr.

1 10
1 80

375

Seldar vörur og þjónusta ......................................
Framlög úr rikissjóöi ..............................................

165 828
10000

Tekjur samtals .........................................................
Mismunur ...................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar...............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............................................

175 828
10 000
10 000
10 000

Kristneshælið:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald ........................................................................

44 845
14 642
8386

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................
Framlðg úr ríkissjóði ............................................

67 873
67 873
10 000

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

77 873

1 10
1 80

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

10 000

10000
10000

376 Kópavogshælið:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald .......................................................................

126 790
39 969
5194

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................

171953
171953

377 Læknishéraðasjóður:
0 90 Yfirfærslur .................................................................

7 900

Gjöld samtals ............................................................
l 30 Vaxtatekjur ................................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............................................

7 900
40Q
7 500

Tekjur samtals ..........................................................

7 900

1 10

378 Námslán læknastúdenta:
1 80 Framlög úr rikissjóði ............................................
Tekjur samtals ..........................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ......................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

Þús. kr.

2000
2000

2$00
300
2 000

743

Þingskjal 176
421

Vistheimilið í Gunnarsholti:
0 10 Laun ..........................................................................
0 20 önnur rekstrargjðld ...............................................
0 27 Viðhald .......................................................................
0 70 Vextir ..........................................................................
0 80 Afskriftir ....................................................................

Þús- kr.
13 820
10 211
2 200
300
400

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................

26 931
26 931

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 40 Afskriftir .....................................................................

400

1 10

171

Gæsluvistarsjóður:
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
1 80

911

Gjöld samtals ............................................................
Framlög úr ríkissjóði ............................................
Mismunur ...................................................................

400

1000
1000
28 000
27 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............................................

27 000

Brunabótafélag Islands:
0 10 Laun ..........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...............................................
0 27 Viðhald ......................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .............................
0 80 Afskriftir
.............................................................

30 000
70 000
2 000
590 000
3 000

Gjöld samtals ............................................................
10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
30 Vaxtatekjur ...............................................................

695 000
675 000
40 QOO

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

715 Ó00

1
1

Fj ármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................................
3 20 Veitt lán ....................................................................
3 30 Fjárfestingar ............................................................
3 90 Annað .........................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.............................................
4 40 Afskriftir .....................................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................................................

Þús. kr.

27 000

20 000

1000
27 000
3 000
19 000
18 000
3 000
20 000

Þingskjal 176

744

2 09
101

Fjármálaráðuneytið.

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins:

Þ,is' kr-

0
0
0
0
0
0

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Hráefni og vörur til endursölu ........................
Vextir ...................................................................
Afskriftir .............................................................

99 000
216 400
3800
840 000
300
4 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

1 163 200
4 659 700
3 000
500

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, greitt í ríkissjóð ...............................

4 663 200

10
20
27
60
70
80

3 500 000

F jármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................

800
4 600

Inn:

4 10
4 40

Innheimtar afborganir.........................................
Afskriftir ..............................................................

1 400
4 000

102 Lyfjaverslun ríkisins:

0
0
0
0

10 Laun ...................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald .................................................................
60 Hráefni og vörur til endursölu .......................

29 000
7 200
1300
66 500

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

500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

104 500
104 500

0 80

Afskriftir

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................

500
500

103 Innkaupastofnun ríkisins:

0
0
0
0
0
0

Þús. kr.

10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald .................................................................
60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
70 Vextir ..................................................................
80 Afskriftir .............................................................

24 612
9 930
500
1 100 000
200
650

Gjöld samtals ......................................................

1135 892

745

Þingskjal 176
Þús. kr.

931

110 Seldar vðrur og þjónusta ..................................
1 90 Annað ...................................................................

1 132 000
3 892

Tekjur samtals ....................................................

1 135 892

Arnarhvoll:

0
0
0
0

932

Þús. kr.

10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald .................................................................
80 Afskriftir .............................................................

8 239
2718
1500
500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

12 957
12 957

Borgartún 7:

0
0
0
0

10
20
27
70

Laun ....................................................................
Önnurrekstrargjöld ..............................................
Viðhald ..................................................................
Vextir ....................................................................

2 350
1 850
1200
4100

Gjöld samtals ......................................................
110 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

9 500
13 110
3 610

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
939

3 610

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs:

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

1 100

Gjöld samtals ......................................................
10 Seldar vörur og þjónusta ...................................

1100
1 100

1
971

3 610

Ríkisábyrgðasjóður:

0
0

10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ............................................

5 000
2 500

1
1

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr rikissjóði ........................................

7 500
35 500
100 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

135 500
128 OoO

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

308 000
180 000
128 000
94

Þingskjal 176

746

2 10

Samgönguráðuneytið.

101 Póstur og sími:
Þ“s-kr.
0 10 Laun ............................................................................
1501000
0 20 önnur rekstrargjöld .............................................
648 000
0 27 Viðhald .......................................................................
160900
0 70 Vextir ...............................................................................
20800
0 80 Afskriftir ...................................................................
400 900
Gjöld samtals ............................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
1 30 Vaxtatekjur ................................................................

2 731 600
2 729 600
2 000

Tekjur samtals .........................................................

2 731 600

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ..........................................................
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 20 Tekin lán......................................................................
4 40 Afskriftir....................................................................
211

235 000
295 100
129 200
400 900

Áhaldahús vegagerðarinnar:
0 10 Laun ..........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...............................................
0 27 Viðhald ......................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ............................
0 70 Vextir .........................................................................
0 80 Afskriftir .............................................

370 000
90 000
20 000
260 000
50
60 000

Gjöld samtals ...........................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................
Framlög úr rikissjóði ............................................

800 050
808 750
31300

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

840050

1 10
1 80

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 40 Afskriftir.....................................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

40 000

100 000
60 000
40 000

747

Þingskjal 176
321

Skipaútgerð rikisins:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...............................................
0 27 Viðhald ......................................................................

hús. kr.

Gjöld samtals ............................................................
Seldar vörur og þjónusta .....................................
Framlög úr rikissjóði ...........................................

247 835
137 800
110 035

Tekjur samtals ..........................................................

247 835

331 Vitamálastjórn, áhaldahús:
0 10 Laun ..........................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ..............................................
0 27 Viðhald ......................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ............................
0 70 Vextir ..........................................................................
0 80 Afskriftir ..................................................................

114 600
22 600
26 600
8 000
1700
10 000

Gjöld samtals ............................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ............................................

183 500
177 500
2160

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur, gjöld umfram tekjur..........................

179 660

1 10
1 80

151800
70 060
25 975

3 840

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................................
3 30 Fjárfestingar ..............................................................
Inn:
4 40 Afskriftir .....................................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

-f- 3 840

332 Hafnabótasjóður:
0 2Ó önnur rekstrárgjöld ................................................
0 70 Vextir .........................................................................
0 90 Yfirfærslur .................................................................

500
38 504
20 000

Gjöld samtals ............................................................
1 30 Vaxtatekjur ...............................................................
1 80 Framíðg úr rikissjóði ............................................
1 90 Annað ..........................................................................

59 004
49 064
70192
500

Tekjur samtals ..................................................• • • •
Misirtunur ...................................................................

119 756

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................................
3 20 Veitt lán ......................................................................
Inn:
4 10 Tnnheimtar afborganir..............................................
4 20 Tekjn lán..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................

Þús. kr.

470
5 690
10 000

05 752

23 400
272 914
35 562
200 000
60 752

Þingskjal 176

748
333 Landshöfn, Þorlákshöfn:

0
0
0
0

10
20
27
70

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Vextir ...................................................................

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
1 80

Framlög úr rikissjóSi ............................................

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

Þús-kr6 300
1400
2 700

Þúa-kr-

21356
31 756
10 400
376 846

387 246
355 490

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

5 490
350 000
355490

334 Landshöfn, Keflavík, Njarðvík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................... ...............
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

11900
2 300
4 500
32122
9 375

Gjöld samtals ...........................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ............................................

60 197
21 700
38 497

Tekjur samtals .........................................................

60 197

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
335 Landshöfn, Rifi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20

9 375
9 375.
2 200

Önnur rekstrargjöld ................................................

870

0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

2 000
17 353

Gjöld samtals ...........................................................

22 423

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rfkissjóði ........................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

5 070
23 883
28 953
6 530

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........................................

6 530
6 530

749

Þingskjal 176
471

Flugmálastjórn:

Þús. kr.

0 10
0 20

Laun ...................................................................
Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ............................................................

149 686
94 030
16 084
43162
500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

303 462
47 197
485 725

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

532 922

Þús.kr.

229 460

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar1) ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

671

27 460
202 000
229 460

Viðfangsefni:
01 Stjórn flugmála....................................................
02 Reykjavíkurflugvöllur ........................................
03 Aðrir flugvellir ...................................................
04 Flugöryggisþjónusta............................................
05 ICAO-deild ...........................................................
06 Loftferðaeftirlit ...................................................
07 AJþjóðlegt flugsamstarf .....................................
08 Snjómokstur .........................................................

87 269
49 874
89 243
83 583
1232
4 336
32 925
5 000

Gjöld samtals ......................................................

803 462

Umferðarmiðstöð:
0 10 Laun .....................................................................
233
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
450
0 27 Viðhald ..................................................................
800
0 70 Vextir ...................................................................
475
0 80 Afskriftir .............................................................. __520
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, sérleyfissjóður ........................................

2 478
1414
2 400

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

3 814

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............. ...........................

1 333

1) S.já sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10.

1 33ð

1 336

750

Þingskjal 176

672 Sérleyfissjóður:
0 10 Laun ...........................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0 90 Yfirfærslur .................................................................

Þús- kr.

Gjöld samtals ............................................................
Framlög úr ríkissjóði ............................................
Mismunur, óráðstafað ..............................................

4 700
5 300

1 80

673

600

Ferðaskrifstofa ríkisins:
0 10 Laun ..........................................................................

28050

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

9 921

0
0
0
0
1
1
1

27
70
80
90

Þú». kr.

1600
700
2400

Viðhald .......................................................................
Vextir .......................................................................
Afskriftir ..................................................................
Yfirfærsla, landkynning ..........................................

350
450
950
14 000

Gjöld samtals ............................................................
10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
80 Framlög úr rikissjóði ...........................................
90 Annað, Isl. markaður,Keflavikurflugvelli o. fl.

53 721
35 721
5 000
13 000

Tekjur samtals ..........................................................

53 721

751

Þingskjal 176

2 11

Iðnaðarráðuneytið.

231 Sementsverksmiðja ríkisins:
0 10 Laun ............................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald ........................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ..........................
0 70 Vextir ..........................................................................
0 80 Afskriftir ....................................................................
1 10

Gjöld samtals ...........................................................
Seldar vörur og þjónusta ......................................
Mismunur ...................................................................

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ............................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ......................................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................................................
4 90 Annað .........................................................................

þús.

kr.

152 585
282493
31475
142 300
23 550
37100
669 503
670 000
497

38 640
37 100
497
1043

232 Landssmiðjan:
0 10 Laun .............................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ................................................
0 27 Viðhald .......................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ..........................
0 70 Vextir .........................................................................
0 80 Afskriftir ...................................................................

67 632
13 800
800
80 000
1300
2500

Gjöld samtals ............................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......................................
1 30 Vaxtatekjur ................................................................
1 90 Annað, húsaleigutekjur ..........................................

166 032
165 000
350
1200

Tekjur samtals ..........................................................
Mismunur ...................................................................

166 550

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ..........................................................
3 90 Annað ........................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir....................................................................
4 50 Ráðstðfuneigin fjár .................................................

518

500
2518
2500
518
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233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg:

0
0
0
0
0
0

10
20
27
60
70
80

Þús- kr-

Laun ...................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald ................................................................
Hráefni og vörurtil endursölu .........................
Vextir ..................................................................
Afskriftir ............................................................

87 948
5 090
2 260
22 000
6 996
7 324

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

131 618
130 000
42 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

172 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 20 Tekin lán...............................................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Þús- kr-

40 882

11 210
66 300
196
30 000
7 324
40 382

234 Lagmetisiðjan Siglósíld:

0
0
0
0
0
0

10 Laun ...................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald .................................................................
60 Hráefni og vörurtil endursölu .........................
70 Vextir ................................................................
80 Afskriftir .............................................................

54 481
5 365
800
53 000
2 700
700

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

117 046
117 046
5 000

Tekjur samtals .................. ..................................
Mismunur .............................................................

122046

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

2220
2 780

5 000

5 000
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Landsvirlcjun:

0
0
0
0
0

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald ................................................................
70 Vextir ..................................................................
80 Afskriftir .............................................................

133 000
151000
39 000
430 000
300 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

1 053 000
1473 000
62 000

Tckjur samtals ....................................................
Mismunur ...........................................................

1 535 000

Fjármunalireyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 10 Innheimtarafborganir..........................................
4 20 Tekin lán...............................................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................
4 90 Annað ..................................................................
312

Þús.kr.

482 000

378 000
2 449 000
262 000
4 500
2 210 500
300 000
482 000
92 000

Laxárvirkjun:

0
0
0
0
0

10
20
27
70
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ..........................................
Viðhald ................................................................
Vextir ..................................................................
Afskriftir ............................................................

19 700
59 100
9 400
58 000
45 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

191 200
252 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .....................................................
3 30 Fjárfestingar .......................................................
3 90 Annað ..................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........................................

47 000
38 800
20 000

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

60 800

45 000
60 800

95
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Rafmagnsveitur ríkisins:

Þús.kr-

0
0
0
0
0

177 000
516 000
495 000
246 000
401 000

10
20
60
70
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
Vextir ..................................................................
Afskriftir .................................................................

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, orkusjóður .............................................
1 90 Annað, heimtaugargjöld ..................................

1 835 000
1 395 000
440 000
20 000

Tekj ur samtals ....................................................
Mismunur ...........................................................

1 855 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar, almennar ..................................
Fjárfestingar, rafvæðing í sveitum ....................
Fjárfestingar, stofnlina S-V-N-land....................
Inn:
4 20 Tekin lán..............................................................
4 40 Afskriftir
..........................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................
4 90 Annað, orkusjóður,rafvæðing í sveitum ..........
331

Þús- kr.

20 000

401 000
680 000
110 000
250 000
910 000
401 000
20 000
110 000

Jarðboranir ríkisins:

0
0
0
0
0
0

10
20
27
60
70
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ..........................................
Viðhald ................................................................
Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
Vextir ..................................................................
Afskriftir .............................................................

38 800
13 200
6 300
13 000
4 830
6 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

82130
84 960
2 830

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10
3 30
4
4
4
4

20
40
50
90

Afborgun lána .....................................................
Fjárfestingar .......................................................
Inn:
Tekin lán..............................................................
Afskriftir ..............................................................
Ráðstöfun eiginfjár .............................................
Annað ...................................................................

11 959
313 000
313 000
6 000
2 830
3129
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332 Jarðvarmaveitur rikisins:

0
0
0
0

20
27
70
80

Þús-kr-

Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Vextir ...................................................................
Afskriftir ...............................................................

3 640
2 944
14133
6 583

Gjöld sanitals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

27 300
27 300

Fjármunahreyfingar:

Út:
Afborgun lána ......................
Fjárfestingar .......................................................
Inn:
4 20 Tekin lán ..........................................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
3 10
3 30

371

6 583
100 000
100 000
6 583

Orkuajóður:

0 20
0 70
0 90

Önnur rekstrargjöld ..........................................
Vextir ..................................................................
Yfirfærslur ..........................................................

3 500
238 670
546 257

1 30
1 80

Gjöld samtals ......................................................
Vaxtatekjur ........................................................
Framlög úr ríkissjóði .......................................

788 427
181777
606 650

Tekjur samtals ....................................................

788 427

Fj ármunahrey fingar:
Út:
3 10 Afborgunlána .......................................................
3 20 Veitt lán ............................................................
3 90 Annað .................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir........................................
4 20 Tekin lán..............................................................

272 573
660 000
18 350
230 923
720 000

Þús-kr-
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6. gr.

Ríkisstjórninni er heimilt :
I Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er
afgreidd hafa verið trá Alþingi 1974 og hafa í för með sér tekjur eða
gjöld fyrir ríkissjóð. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið.
II Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum
og rennur til eflingar slysavarna hér við land.
III Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld
síma árið 1975 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir
á vinnustað.
IV Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunarskipa í Norðurhöfum.
V Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Landgræðslusjóði 1 kr. af hverjum seldum vindlingapakka.
VI Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi
Islands 50 aura af hverjum seldum vindlingapakka.
VII Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 60 aurum
til Slysavarnafélags Islands og íþróttasambands íslands af hverjum seldum vindlingapakka, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu.
VIII Að ákveða, að ein króna af tekjum Landssímans af hverju seldu skrauteyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Islands.
IX Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna skv. gömlum reglum, sbr.
lið 09 382 í fjórðu grein fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lögboðnum lífeyrissjóði, uppbót á eftirlaun sín, sem sé hliðstæð þeirri
hæltkun, er sjóðsfélagar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fengu við
gildistöku laga nr. 29/1963.
X Að endurgreiða innflutningsgjald af benzíni fyrir notkun snjóbifreiða
eftir nánari reglum, sem ráðuneytið setur.
XI Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum, sem íslenzkar vísindastofnanir kynnu að eiga kost á endurgjaldslaust frá erlendum aðilum.
XII Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 09 382—384 í 4. gr. fjárlaga
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna
ríkisins.
XIII Að innheimta ekki aðflutningsgjöld né söluskatt af mnnum, sem aðilar
búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. Fjármálaráðuneytið setur
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
XIV Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bæklingum og ritum, sem seld eru eða dreift erlendis til landkynningar.
XV Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 20 aurum
af hverjum seldum eldspýtustokk til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
XVI Að taka allt að 30 m.kr. lán til byggingar vörugeymslu Skipaútgerðar rikisins í Reykjavík (endurveiting).
XVII Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjald síina
árið 1975 hjá allt að 25 fötluðum mönnum eftir tilnefningu Sjálfsbjargar,
landssambands fatlaðra.
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XVIII Að fella niður áhættugjald (ábyrgðargjald) samkvæmt lögum nr. 37/1961,
um ríkisábyrgðir, af lánum til kaupa á skuttogurum samkvæmt lögum
nr. 40/1970, sbr. lög nr. 78/1972 og lög nr. 28/1972, þ. e. varðandi
þann hluta lánsins, sem er umfram lán fiskveiðasjóðs.
XIX Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum og -búnaði
til Norrænu eldfjallarannsóknastöðvarinnar.
XX Að ábyrgjast lán allt að 30 m.kr. vegna tækjakaupa og endurskipulagningar Rikisprentsmiðjunnar Gutenberg.
XXI Að ábyrgjast allt að 60 m.kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og
stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki vfir 60% af
matsverði hverrar framkvæmdar.
XXII Að selja húseign Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg að Þingholtsstræti 6
ásamt tilheyrandi eignarlóð.
XXIII Að hafa makaskipti á Austurstræti 12 annars vegar og húseignunum að
Fríkirkjuvegi 7, 7a og Laufásvegi 16 hins vegar.
XXIV Að selja fasteignir Rannsóknastofnunar landbúnaðarins á Akureyri og
verja söluandvirði þeirra til kaupa á Möðruvöllum í Hörgárdal og til
uppbyggingar þar.
XXV Að endurgreiða þinglýsingargjöíd af afsölum vegna b/v Skafta SK-3,
b/v Karlsefnis, b/v Krossavíkur og m/s Akraborgar.
XXVI Að hafa makaskipti á landi úr Laxeldisstöð ríkisins í Kollafirði, vestan
nýja Vesturlandsvegar og sunnan Kollafjarðar annars vegar og á spildu
úr landi jarðarinnar Naustanes, Kjalarneshreppi, hins vegar.
XXVII Að kaupa húsnæði fyrir skattstofuna á ísafirði og taka við lánum, er
slikri eign kunna að fylgja.
XXVIII Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og tækjum til Mjólkárvirkjunar.
XXIX Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af eldsneytisaflstöðvum Rafmagnsveitna ríkisins.
XXX Að leggja fram 25 m.kr. upp í hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Suðurnesja.
XXXI Að leggja fram 30 m.kr. sem hlutafé til Herjólfs hf., Vestmannaeyjum,
vegna kaupa á Vestmannaeyjaferju.

XXXII
XXXIII
XXXTV
XXXV

Lántökuheimildir, sbr. 1. gr. 4:
Fjármálaráðherra er heimilt fvrir hönd rikissjóðs að gefa út til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að fjárhæð allt að 600 m.kr.
Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ný rikisskuldabréf eða spariskírteini, eftir því sem á þarf að halda í stað þeirra, er upphaflega verða útgefin skv. lið XXXII að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót.
Til viðbótar fyrri heimildum er fjármálaráðherra fyrir hönd rikissjóðs
heimilt að gefa út til sölu innanlands happdrættisskuldabréf, samtals að
fjárhæð 116 m.kr., vegna vegaframkvæmda á Skeiðarársandi.
Fjármálaráðherra er heimilt fvrir hönd rikissjóðs að taka allt að 403,5
m.kr. innlent lán til að standa undir kostnaði við framkvæmdir
i vegamálum skv. Norður- og Austurlandsáætlunum.
7. gr.

Skattvisitala árið 1975 skal vera 145 stig, miðað við 100 stig árið 1974.
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SÉRSTÖK YFIRLIT
1. Iðnskólar (1 02 516).
1. Reykjavík ....................................................................
2. Hafnarfjörður ...............................................................
3. Keflavík ........................................................................
4. Akranes ........................................................................
5. Isafjorður ....................................................................
6. Akureyri ......................................................................
7. Akureyri, til undirbún. verknámsd............................
8. Neskaupstaður .............................................................
9. Vestmannaevjar ...........................................................
2. Héraðsskólar (02 608).
1. Reykholt .....................................................................
2. Núpur ............................................................................
3. Reykir ............................................................................
4. Reykjanes ....................................................................
5. Laugar ..........................................................................
6. Eiðar .............................................................................
7. Skógar ..........................................................................
8. Laugarvatn ...................................................................
3. Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra (02 762).
1. Réttarholtsskóli ........................................................
2. Fossvogsskóli ...........................................................
3. Árbæjarskóli, 2. áf....................................................
4. Árbæjarskóli, 3. áf....................................................
5. Hvassaleitisskóli, 2. áf..............................................
6. Fellaskóli, 1. áf.........................................................
7. Fossvogsskóli, 2. áf....................................................
8. Hólabrekkuskóli ......................................................
9. Höfðaskóli, 1. áf........................................................
10. Hlíðaskóli, 4. áf.........................................................
11. Hagaskóli, íþr.............................................................
12. Fellaskóli, breytingar .............................................
13. Fjðlbrautaskóli, 1. áf................................................
14. Fjðlbrautaskóli, 2. áf. C .........................................
15. Kvennaskóli...............................................................
16. Langholtsskóli ..........................................................
17. Vogaskóli, 5. áf.........................................................
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Akranes, barnaskóli, lóð ........................................
Akranes, gagnfræðaskóli .........................................
Akranes, íþróttahús .................................................
Kleppjárnsreykir, ibúðir og lóð ...........................
Kleppjárnsreykir, íbúð Hvannevri I ....................
Varmaland, íbúðir ..................................................
Varmaland, iþróttahús ...........................................
Borgarnes, íþróttahús .............................................

Þús kr12 000
5 000
1000
2 000
2 000
3 600
1 000
2 400
5 000
------------20 000
0 000
30 000
30 000
20 000
11000
4 000
3 000
-------------

1 013
6 598
1 330
13 785
104
18 000
12 429
20 000
10 000
18 000
13 757
9 000
38 000
3 000
16 000
40 000
1 500
9 000
17 000
798
2 500
3 741
9 000
16 000

Þús’ kr-

34 000

124 000
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Borgarnes, lóð ..........................................................
Laugagerðisskóli, jarðboranir .................................
Laugagerðisskóli, íbúðir ..........................................
Laugagerðisskóli, skóli — íþr..................................
Lýsuhóll ...................................................................
Hellissandur, íþróttahús .........................................
Hellissandur, skóli ..................................................
Grundarfjörður, íbiíð ...............................................
Grundarfjörður, skóli .............................................
Stykkishólmur, skóli ...............................................
Stykkishólmur, ibúð ...............................................
37. Búðardalur, skóli, 1. áf.......................................................
38. Laugar, skóli, 2.—4. áf..............................................

529
500
954
1 000
500
14 000
2 500
418
4 500
7 000
1 670
7 500
6 551

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ísafjörður, barnask....................................................
ísafjörður, smábarnask.............................................
ísafjörður, skólastjóraíbúð ....................................
Reykhólar ............
Barðaströnd...............................................................
Barðaströnd, íbúð ....................................................
Patreksfjörður ..........................................................
Þingeyri ....................................................................
Mýrahreppur .............................................................
Flateyri ....................................................................
Suðureyri ...................................................................
Bolungarvik, sundlaug ...........................................
Súðavik, íbúð ...........................................................
Hólmavík .............. ...................................................
Fells- og Óspaksevrarhr............................................
Bæjarhreppur
...................................................
Sauðárkrókur, dag- og heimavist .........................
Sauðárkrókur,verkkennsluhús ................................
Sauðárkrókur, sundlaug ..........................................
Staðarhreppur...........................................................

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Laugarbakki, skóli, 2. áf...........................................
Þverárhreppur
...................................................
Húnavellir, skóli, 2. áf. — ibúð ...........................
Skagaströnd .............................................................
Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf..................................
Lýtingsstaðahr., íþróttaaðst......................................
Hólahreppur .............................................................
Hofsós, skóli,
1. áf...............................................
Hofsós, skóli,
2. áf...............................................
Hofsós, skóli,
3. áf...............................................
Haganeshreppur, sundlaug ......................................

404
1 000
1 000
717
5 477
375
500
3 000
7 760
4 000
500
12 000
1363
5 000
3 000
8 000
12 000
1 000
1 519
3 000
1 000
18 000
1213
20 000
1000
33 000
2 494
4 000
2 958
7 000
3 000
844

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Akureyri, Glerárskóli, 1. áf......................................
Akureyri, Glerárskóli, 2. áf......................................
Akureyri, Lundaskóli, 1. áf.....................................
Akureyri, Lundaskóli, 2. áf.....................................
Akureyri, Oddeyrarskóli ..........................................
Akureyri, iþróttahús
..........................................
Húsavík, gagnfræðask...............................................

2 706
10 000
16160
10 000
8 000
8 000
1 944

59. Laugarbakki, skóli, 1. áf....................................................

Þús. kr.
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Húsavik, gagnfræðaskóli, 2. áf..................................
Ólafsfjörður, skóli ..................................................
ólafsfjörður, heimav.................................................
Svarfaðardalur, skóli ...............................................
Svarfaðardalur, mötuneyti ......................................
Dalvík, heimav...........................................................
Hrísey ......................................................................
Árskógshreppur ........................................................
Þelamörk, skóli ........................................................
Hrafnagilsskóli, 2. áf„ ihúðir ................................
Stórutjarnaskóli, skóli .............................................
Stórutjarnaskóli, sundlaug ......................................
Skútustaðahreppur, skóli ........................................
Reykdælahreppur, skóli .........................................
Hafralækjarskóli ......................................................
Hafralækjarskóli, iþróttaaðst....................................
Skúlagarður, ibúð ....................................................
Lundur, íbúð ...........................................................
Lundur, leikfimisalur .............................................
Lundur, skóli ...........................................................
Þórshöfn ...................................................................

3 000
4 187
280
670
1 000
14 000
000
494
7 528
7 052
3 492
3 500
302
000
6 361
10 000
2 000
235
488
3 000
1600

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Seyðisfjörður, skóli .................................................
Seyðisfjörður, íbúð ..................................................
Seyðisfjörður, sundlaug .........................................
Neskaupstaður, barnaskóli ......................................
Neskaupstaður, gagnfræðaskóli .............................
Hlíðarhreppur o. fl„ skóli ......................................
Borgarfjarðarhreppur ...............................................
Hallormsstaður, skóli .............................................
Egilsstaðir, skóli ......................................................
Egilsstaðir, íþróttah. ■— sundl..................................
Eiðahreppur, íbúð ....................................................
Eskifjörður, skóli ....................................................
Reyðarfjörður, iþróttah.............................................
Búðahreppur, skóli ..................................................
Djúpivogur, skóli ....................................................
Nesjahreppur, skóli, 1. og 2. áf..............................
Nesjahreppur, mötuneyti.........................................
Höfn, gagnfræðaskóli, 1. áf.....................................

000
971
4 000
0 281
1 000
2 000
338
241
3 862
2 000
968
4 000
10 000
6 000
5 048
3 407
3000
5 771

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Vestmannaeyjar, barnask..........................................
Vestmannaeyjar, sundlaug ......................................
Kirkjubæjarklaustur, skóli ......................................
Kirkjubæjarklaustur, ibúðir og sundl.....................
Vík í Mýrdal ...........................................................
Rangárvallahr., kennarabúst.....................................
Rangárvallahr., lóðir ...............................................
Laugaland, stækkun skólans ..................................
Selfoss, gagnfræðask..................................................
Selfoss, verknámshús ...............................................
Hraungerðishreppur, skóli ......................................
Villingaholtshreppur.................................................
Skeiðahreppur, sundl.................................................

3 296
2 000
3 974
6 000
7 500
3 000
244
1 000
25 000
4 000
2 500
900
6 500

Þús. lcr
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Gnúpverjahreppur, íbúð .........................................
Hrunamannahreppur, íbúðir ..................................
Biskupstungnahreppur, íbúð ..................................
Biskupstungnahreppur, sundl..................................
Grímsneshreppur, sundl............................................
Hveragerði, skólastjóraibúð ....................................
Hveragerði, íþróttahús ...........................................
Þorlákshöfn .............................................................

:’13
7 594
2 100
4 229
5 562
290
5 <r)00
3 756

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Keflavik, gagnfræðask., 2. áf..................................
Keflavik, íþróttahús .................................................
Keflavik, barnaskóli .................................................
Krýsuvík ..................................................................
Grindavík, skólastjóraíbúð ....................................
Grindavik .................................................................
Sandgerði, íþr.............................................................
Njarðvíkurhr., íþróttahús ........................................
Njarðvíkurhr., skóli .................................................
Vatnsleysuströnd, skóli ...........................................
Garðahreppur, íþróttahús ........................................
Garðahreppur, gagnfræðask......................................
Garðahreppur, skóli .................................................
Bessastaðahreppur ..................................................
Seltjarnarnes, skóli .................................................
Mosfellshreppur, gagnfræðask..................................
Mosfellshreppur, barnask..........................................
Mosfellshreppur, iþróttahús ....................................
Kjósarhreppur ..........................................................
Kópavogur, Þinghólssk., 2. áf..................................
Kópavogur, Kópavogssk., 2. áf.................................
Kópavogur, Kópavogssk., 3. áf................................
Kópavogur, Digranessk..............................................
Kópavogur, Digranessk., nýr áf..............................
Hafnarfjörður, íþróttah..............................................
Hafnarfjörður, Viðistsk., 2. áf...............................
Hafnarfjörður, Flensborgarsk., 2. áf......................
Hafnarfjörður, Víðistsk., 3.—4. áf. ........................

15 000
1000
12 000
26 000
1040
3 000
2 000
10 000
9 000
5 000
10 800
22 000
3 500
3 000
30 000
4 000
3 978
1 000
1450
15000
1 022
19 000
240
4 000
1 388
1 201
14 000
10 000

Þús. kr.

1 008 364

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

undirbúnings að framkvæmdum við skólabyggingar:
Laugalækjarskóli ........................................................
Seljaskóli ....................................................................
ölduselsskóli .............................................................
Eiðisgrandaskóli ........................................................
Borgarnesskóli ...........................................................
Ólafsvík, skóli ...........................................................
Grundarfjörður, sundlaug ........................................
Bíldudalur, íþróttahús ...............................................
Súðavík, skóli ...........................................................
Hvammstangi, sundlaug ...........................................
Haganeshreppur, skóli ...............................................
Dalvík, skóli .............................................................
Þelamörk, iþróttahús .................................................
Hrafnagil, íþróttahús .................................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
96
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Hrafnagil, barnaskóli ...............................................
Grenivík, skóli ...........................................................
Reykdælahreppur, íbúð ...........................................
Skútustaðahreppur, sundlaug .................................
Kópasker, skóli ..........................................................
Raufarhöfn, íþróttahús ■— sundl...............................
Vopnafjörður, íþróttahús — sundl...........................
Hallormsstaður, íþróttahús —ibúð .........................
Breiðdalshreppur, skóli .............................................
Höfn, Hornafirði ........................................................
Austur-Landeyjar, skóli ...........................................
Vestur-Landeyjar, skóli ...........................................
Hvolhreppur, skóli ■— sundlaug .............................
Rangárvallahreppur, skóli ........................................
Selfoss, barnaskóli ....................................................
Eyrarbakki, barnaskóli .............................................
Stokkseyri, sundlaug .................................................
Þorlákshöfn, barnaskóli ...........................................
Laugardalshreppur, ibúð ...........................................
Seltjarnarnes, sundlaug .............................................
Öldutúnsskóli, 3. áf.....................................................
Snælandsskóli, Kópavogi .........................................

Þús kr.

Þús. kr.

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
330
300
300
300
-------------

10 800
1 019 164

4. Til byggingar xþróttamannvirkja (02 986 04).

a. Önnur greiðsla af fjórum til iþróttamannvirkja samþykktra í fjárlögum 1973:
1. Fimleikafélag Hafnarfj., íþróttavöllur ..............
2. Kópavogur, leikvangur, 1. áfangi ......................
3. Reykjavík, Árbæjarvöllui- ..................................
4. Reykjavik, Bláfjöll (skíðamannv.) ....................
5. Reykjavík, Laugardalsframkv., 2. áfangi .........
6. Reykjavík, Sundlaug Vesturb., 2. áfangi ...........
7. Knattspyrnufél. Fram, vallarhús .......................
8. Glímufél. Ármann, íþróttahús.............................
9. Knattspyrnufél. Valur, grasvöllur .....................
10. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, íþróttahús ...........
11. ísafjörður, gras- og malarvöllur .......................
12. Ólafsfjörður, malarvöllur ....................................
13. Knattspyrnufél. Þór, Akureyri, malarvöllur ....
14. Húsavík, grasvöllui’ .............................................
15. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar ................
16. Umf. Víðir, Gerðahr., malarvöllur ......................
17. Umf. Þróttur, Vatnleysustr., malarvöllur .........
18. Umf. Afturelding, Mosf., malarvöllur ................
19. Borgarnes, malarvöllur ........................................
20. Ums. Borgarfjarðar, Varmal., íþróttavöllur ....
21. Eyrarsveit, malarvöllur ......................................
22. Stykkishólmur, malarvöllur ...............................
23. Patreksfjörður, malarvöllur ................................
24. Þingeyri, malarvöllur .........................................
25. Bolungarvík, malarvöllur ....................................
26. Skagaströnd, malarvöllur ....................................

Kr541 000
6 588 200
420 000
1269 200
5 097 800
3 651 000
1 165 600
2 683 000
567 500
1 313 300
782 200
465 700
218300
1 201 200
1 770 000
222 900
164 700
189 700
373 800
170 800
240 000
295 600
446 400
243 700
245 000
226 500

Kr
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27.
28.
29.
30.

Þórshöfn, sundlaug .............................................
Egilsstaðahreppur, malarvöllur...........................
Hvammshr. (Vik í Mýrdal), malarvöllur .........
Selfoss, íþróttasvæði .............................................

Kr.

196 600
226 500
286 000
305 300
----------------

31 767 500

b. Fyrsta greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja samþykktra í fjárlögum 1974:
1. Knattspyrnufél. Haukar, iþróttahús ..................
2. Golfkl. Keilir, golfvöllur og hús ........................
3. Kópavogur, malarvöllur og vallarhús................
4. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, iþróttahús ..
5. Knattspyrnufél. Rvíkur, grasvöllur og þakl..........
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, áhöld ............................
7. Knattspyrnufél. Vikingur, skíðaskáli .................
8. Ungtemplarafél.Hrönn, skíðaskáli ......................
9. Knattspyrnufél. Vikingur, lýsing viðvöll............
10. Knattspyrnufél. Fram, grasvöllur .......................
11. Reykjavik, vallarhús í Árbæjarhverfi ..............
12. Reykjavík, skautasvell .........................................
13. Akranes, hlaupabraut .........................................
14. Golfkl. Leynir, golfvöllur ....................................
15. Sauðárkrókur, völlur, framh................................
16. Golfkl. Siglufjarðar, golfvöllur ...........................
17. Skiðafél. Siglufj., Skíðaborg, skíðastökkbr.........
18. ÍJþróttabandalag Siglufj., iþróttamst. Hóli .........
19. Olafsfjörður, golfvöllur ........................................
20. Akureyri, skíðahótel .............................................
21. Akureyri, skíðatogbraut og skíðatroðari ...........
22. Akureyri, skíðastökkbraut ..................................
23. Knattspyrnufél. Akureyrar, iþróttavöllur .........
24. Sjóróðrafélag Akureyrar, bátar .........................
25. Húsavík, skíðatogbraut ........................................
26. Neskaupstaður, íþróttavöllur ...............................

1 378 900
284 600
65 700
3 571 600
597 100
12 400
115 900
75 300
27 400
472 300
1 053 000
4 257 000
514 800
70 300
228 900
71 200
251900
227 200
71 200
306 000
467 700
210 800
197 200
25 300
168 400
220 400

27. Vestmannaeyjar, malarvöllur ...................................

262 800

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

136 900
60 800
48 500
105 200
23800
125 íK)0
168 400
230 300
52 600
23 700
267 800
12 000
110 600
53 100
462 700
12 000

Miðneshreppur, malarvöllur ...............................
Njarðvíkurhreppur, malarvöllur .........................
Grindavik, malarvöllur ........................................
Umf. Islendingur, Andakíl, sundlaug ................
Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, iþróttav. ..
Umf. Rarðastr., sundlaug ....................................
Flateyrarhreppur, íþróttavöllur .........................
Suðureyrarhreppur, íþróttavöllur .......................
Hólmavíkurhreppur, iþróttavöllur ......................
Umf. Kirkjubólshrepps, íþróttavöllur ................
Umf. Kormákur, Hvammstanga, íþróttavöllur . .
Umf. öxndæla, íþróttavöllur ...............................
Umf. Geislinn, S.-Þing., iþróttavöllur ................
Reykjahreppur, iþróttavöllur...............................
Skútustaðahreppur, íþróttavöllur .......................
Umf. Bjarmi, Fnjóskadal, íþróttavöllur ...........

44. Umf. Borgarfj., N.-Múl., íþróttavöllur ..................

45. Eskifjörður, íþróttavöllur ....................................
46. Umf. Hrafnkell Freysgoði, Breiðd., iþróttav. ...

39 400

839 300
15900

764
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47. Umf. Máni, Nesjum, íþróttavöllur ....................
48. Hafnarhreppur, A.-Skaft., íþróttavöllur .............
49. Hveragerði, böð við sundlaug .............................

126 000
839 400
105 200
-----------------

e. Til
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.

undirbúnings nýrra íþróttamannvirkja:
Reykjavik, iþróttavöllur í Fossvogi ..................
Reykjavík, íþróttavöllur í Breiðholti II .............
Knattspyrnufél. Rvíkur, lyfta í Skálafelli.........
íþróttafél. Rvíkur, skáli í Bláfjöllum ................
Iínattspyrnufél. Þróttur, vallarhús, grasvöllur ..
Golfkl. Suðurnesja, völlur, Leiru.......................
Seltjarnarnes, íþróttavöllur ................................
Fimleikafél. Hafnarfjarðar, grasvöllur .............
Garðahreppur, tæki, íþróttavöllur, sundlaug ...
Ólafsvíkurhreppur, grasvöllur ...........................
íþróttabandalag Akraness, tæki ........................
Stykkishólmshreppur, sundlaug, 2. áfangi.........
Golfkl. Borgarness, völlur ..................................
Héraðsfélagsh. og íþróttahús að Varmalandi ...
íþróttafél. Grettir, Flateyri, skíðalyfta ..............
Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús .............
Skíðafél. Siglufj., Skíðaborg, skíðalyfta.............
Skíðafél. Fljótamanna, skíðaíþróttaaðstaða ....
Raufarhafnarhreppur, íþróttavöllur ..................
Umf. Reynir, Árskógsströnd, sundlaug..............
Umf. Mývetningur, vallarhús...............................
Héraðssamband S.-Þing., stækkun vallar að
Laugum .................................................................
Golfklúbbur Húsavíkur, völlur ...........................
Skiitustaðahreppur, vallarhús og sundlaug.......
Þórshöfn, íþróttavöllur ........................................
Golfkl. Hafnarhrepps, A.-Skaft„ völlur og tæki
Búðakauptún, íþróttavöllur ................................
Umf. Hrunamanna, lúkning laugarhúss .............
Umf. Skeiðamanna, búningsklefar við völl.......
ölfushreppur, íþróttavöllur, Þorlákshöfn .........
Selfosshreppur, stækkun vallarhúss ..................

Iír.

19 064 800

333 000
333 000
140 000
120 000
575000
100 000
220 000
35 000
53000
60 000
10 000
15 000
50 000
20000
15 000
90 000
55 000
30000
52 000
30000
40 000
30 000
50 000
145 000
52 000
50 000
66 000
15 000
66 000
100 000
150 000
-------------

3 100 000
53 932 300

5. Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa
(08 381 03).

a. Sjúkrahús o. fl.:
1. Reykjavík, skuldagreiðslur ................................
2. Reykjavík, þjónustudeild ....................................
3. Reykjavík, Arnarholt ...........................................
4. Reykjavík, framkv. 1973 ....................................
5. Reykjavik, heilsugæslust. Árbæ .........................
6. Akranes, sjúkrahús...............................................
7. Borgarnes, heilsugæslust........................................
8. Hellissandur, læknamóttaka ................................
9. Búðardalur ...........................................................

Þús kr.

9 000
43 500
16 800
10 100
20 000
32 800
17 000
1 500
10 000

Þús. kr.
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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.

Patreksfjörður ......................................................
Þingeyri, undirbún.................................................
Bolungarvík ..........................................................
ísafjörður...............................................................
Súðavík (lok) ........................................................
Blönduós (varast. skuldag.) ...............................
Blönduós, sjúkrahús, viðb....................................
Sauðárkrókur, viðbygging ..................................
Hofsós ...................................................................
Siglufjörður (hali) ...............................................
Ólafsfjörður ..........................................................
Dalvík .....................................................................
Akureyri, læknamiðstöð, lokagr...........................
Akureyri ...............................................................
Húsavík, skuldagr..................................................
Egilsstaðir .....................................................
Vopnafjörður ........................................................
Seyðisfjörður ........................................................
Neskaupstaður ......................................................
Stöðvarfjörður, læknamóttaka ...........................
Breiðdalsvík, læknamóttaka ...............................
Höfn í Hornafirði, H 2 ........................................
Vík í Mýrdal, H 1 .................................................
Kirkjubæjarklaustur .............................................
Vestmannaeyjar, sjúkrahús ................................
Selfoss, sjúkrahús .................................................
Keflavík .................................................................
Keflavík, heilsugæslust., leiguhúsn.......................
Grindavík, læknamóttaka ....................................
Hafnarfjörður, Sólvangur ....................................

b. Elliheimili:
1. Akranes .................................................................
2. Borgarnes .............................................................
3. Fellsendi, Dalasýslu .............................................
4. Flateyri .................................................................
5. Isafjörður .............................................................
6. Ólafsfjörður ..........................................................
7. Dalvík ...................................................................
8. Akureyri ...............................................................
9. Húsavík .................................................................
10. Vopnafjörður ........................................................
11. Egilsstaðir .............................................................
12. Vík í Mýrdal ........................................................
13. Hella ......................................................................
14. Hafnarfjörður........................................................
15. Seltjarnarnes ..........................................................
c. Læknisbústaðir:
1. Ólafsvík .................................................................
2. Stykkishólmur ......................................................
3. Þingeyri .................................................................
4. Flateyri .................................................................

765
Þús kr.

Þús. kr.

12 600
1 000
10 000
30 000
6 000
600
10 000
10 000
500
1 500
5 000
16 800
1 500
78 000
4 800
6 500
12 800
1000
18 000
4 000
4 000
28 800
6 900
6 900
20 000
50 000
30 000
2 000
2 000
2 000
-------------

543 900

5 000
5 000
1 500
800
800
3 000
3 000
5 000
800
3 000
5 000
800
3 000
800
800
-------------

38 300

900
800
300
300
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hólmavík ...............................................................
Hvammstangi ........................................................
Skagaströnd, skuld ...............................................
Sauðárkrókur ........................................................
Raufarhöfn ...........................................................
Seyðist'jörður ........................................................
Neskaupstaður ......................................................
Fáskrúðsfjörður....................................................
Húsavík .................................................................
Hveragerði .............................................................

Þús kr.

Þús. kr.

3 000
3 000
500
700
500
200
800
1 000
1 500
2 100
-------------

15 000
597 800

6. Skipting lögboðinna
styrktarfjár.

09 381

og

ólögboðinna

eftirlauna

og
Kr-

Kr.

Samkvæmt launalögum .............................................

5 182 000

Samtals
09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn:
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður .............
Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður .........
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ...........................
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. ..
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur .................. .
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir .............
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ...........................
Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður .........
Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður ................
Ágúst Kvaran ...........................................................
Ágúst Ólafsson, póstur .............................................
Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki ...............................
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ....................
Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .......................
Ása Ásmundsdóttir ....................................................
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ...............................
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Benedikt Gíslason ....................................................
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður .........
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ....................
Bjarni Ó. Frímannsson, fyrrv. símstjóri................
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ...........................
Bjarni Þorsteinsson .................................................
Björg Jónsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir .......................
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Björn Björnsson, bókbindari ..................................
Björn Einarsson ........................................................
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ...........................
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn ................

5 182 000
41 198
41 198
103 567
103 006
81 822
103 006
203 406
41 198
40 030
41 198
41 198
41 198
111402
173 669
170 219
41 198
103 567
79 665
65 086
103 006
82 404
69 709
203 102
80 059
82 404
103 081
41 198
54 933
41 198
41 198
79 665
172 697
41198
103 006
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Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra....................
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ....
Daníel Eggertsson, fyrrv. vitavörður ....................
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona .............
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...........................
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ..
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona.............
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona ....
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari .........
Emilia Jónasdóttir, leikkona ..................................
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ....................
Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ....................
Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari .......................
Gísli Guðnason, fyrrv. símstjóri ...........................
Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu ..
Gísli Sigurðsson ........................................................
Grímur Grímsson, fyrrv. næturvörður hjá Alþingi
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. Ijósmóðir .............
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Guðbrandur Benediktsson ........................................
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ....................
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur ...............................
Guðjón Pétursson ....................................................
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur ................
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .......................
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi
Guðmundur Jónsson .................................................
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .......................
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur ................
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir........................
Gunnar Ásgrímsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Gunnar Snjólfsson, fyrrv. hreppstjóri ....................
Gunnar Þórðarson ....................................................
Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri
Gústaf Gislason, fyrrv. vitavörður .......................
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ...........................
Halldór Hansen, læknir .........................................
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri .............
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur .........
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Hálfdán Björnsson ....................................................
Helgi Ágústsson ........................................................
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsmaður Rafmagns-

245 745
80 059
101493
95 598
41 198
163 592
68 669
54 933
80059
68 609
102418
97 311
82 404
54 933
137 336
103 006
72 495
82404
68 669
103 006
49 789
54 933
66 717
41 198
41 198
41 198
111 578
83 931
43 721
54 933
54 933
130 988
175 279
41 198
54 933
41 198
82 404
69 709
108 000
101 493
69 709
102 279
41 198
155 733
177 337
54 933
41 198
111 402
82 404
137 336

veitna ríkisins ..................................................................

81 822

Helgi ívarsson, fyrrv. fiskmatsinaður ....................

97 667

Kr.
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Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Helgi Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Helgi Kjartansson ....................................................
Helgi Tryggvason, bókbindari ...............................
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. Ijósmóðir ................
Herdis Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Hermína Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Hjörtur Ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri ................
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri .............
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri .........
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari .............
Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .......................
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ...........................
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun ..
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður .......................
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri .........
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vífilsstaðahælis
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. ..
Jóhann Pétursson Svarfdælingur ...........................
Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur ...........................
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari....................
Jón Bóason, fyrrv. póstur ......................................
Jón Jónasson, fyrrv. póstur ..................................
Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæslumaður .......................
Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður .............
Jón Sveinsson, fyrrv. símstjóri ...............................
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona ................
Jóninna Sveinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri .........
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. simaafgreiðslukona ..
Július Jónsson, fyrrv. póstur . ...........................
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli ................
Karl Árnason, fyrrv. póstur ..................................
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Klara Guðmundsdóttir .............................................
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir ....................
Kristin Ingileifsdóttir .................................................
Kristín Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Kristin Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri ....
Kristján Albertsson, rithöfundur ...........................

41 198
68 805
66 717
82 404
41 198
82 404
98 707
41 198
41 198
69 709
79 665
79 665
59 588
41 198
137 336
91 691
41 198
74 502
54 933
374 815
41 198
31 822
32 404
68 669
80 059
184 514
57 996
82 404
41 198
55 764
79 665
102 568
69 709
137 336
81 822
41 198
69 709
41 198
59 748
103 081
203 102
41 198
40 030
54 933
83 931
103 006
41198
120 706
50 747
54 933
83 931
80 321
130 988

Kr
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Kristján Einarsson, fyrrv. kennari ........................
Kristján Jónsson frá Garðsstððum .......................
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur ................
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Magnús V. Guðbrandsson, trésmiður ....................
Magnús Ingimundarson, fyrrv. hreppstjóri .........
Magnús Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Magnús Magnússon, ritliöfundur ...........................
Margrét Gísladóttir, fyrrv. Ijósmóðir ....................
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir .........
Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir.......................
Margrét Valdimarsdóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis
María Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona ................
María Markan, óperusöngkona ...............................
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis ....
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Nína Sveinsdóttir, leikkona ......................................
Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur ........................
Oddný Wium ...........................................................
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ...........................
Oddur Búason, fyrrv. línustarfsmaður ................
Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður .............
Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur ...........................
Ólafur Guðmundsson ... ........................................
Ólafur Magnússon ...................................................
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis .........
Ólafur Tryggvason frá Hamraborg .......................
Óskar Clausen, rithöfundur ....................................
Pétur Jónsson, fyrrv. póstur ..................................
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur ....................
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfirröntgenkona
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur....................
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri .........
Sesselja Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .......................
Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir ....................
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari ....................
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og simaafgr.kona
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ....................
Sigríður Sigfinnsdóttir, fyrrv. símstjóri .............
Sigríður Tómasdóttir, fyrrv. ráðskona ................
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Sigurbjörg Guðnmndsdóttir, fyrrv. símaafgr.stúlka
Sigurður Greipsson ....................................................
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi .........
Sigurjón Einarsson, fyrrv. símstjóri .......................
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Iír.

106 839
82 404
41 198
41 198
57 996
101493
98 707
82 404
54 933
54 933
54 933
54 933
154 761
82 404
130 988
41 198
41 198
89 624
41 198
41 198
55 019
57 996
54 933
68 669
55 764
82 404
101 493
148 804
101 493
130 988
86 835
68 766
147 542
41 198
61 802
103 006
50 747
54 933
55 764
41198
68 669
151 037
54 933
74 502
72 495
80 059
41 198
41 198
103 006
165 332
41 198
81 822
82 404
97
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Sigurjón Sigurbjörnsson, fyrrv. tollvöröur .............
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ....................
Skúli Skúlason frá Odda .........................................
Stefán Ólafsson, fyrrv. þingvörður .......................
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ........................
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...........................
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ....................
Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Sörli Hjálmarsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Torfi Hermannsson, fyrrv. starfsm. Kleppsspítala ..
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .......................
Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ...........................
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Þorkell Kristjánsson, fyrrv. starfsmaður Alþingis ..
Þorleifur Jónsson ....................................................
Þorsteinn Jónsson, fyrrv. hreppstjóri ....................
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir ................
Þórður Benediktsson .................................................
Þórður Guðmundsson, fyrrv. skipstjóri ................
Þórður Ólafsson, fyrrv. póstur ..............................
Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................

89 100
40 030
197 709
59 748
41 198
100077
41 198
41 198
89 624
80 000
68669
41 198
54 933
82 404
41 198
41 198
41 198
81194
157 880
101 493
41 198
200 144
174 597
57 996
54 933
82 404

Samtals

09 384

17 935

Ekkjur:

Agnethe Kamban ......................................................
Anna Jakobína Árnadóttir ......................................
Anna Ólafsdóttir ....................................................................

Anna Þuríður Sæmundsdóttir ..................................
Arnþrúður Daníelsdóttir .........................................
Ágústa Högnadóttir .................................................
Agústa Jónsdóttir ....................................................
Ágústa Sigurðardóttir ...............................................
Árný Stígsdóttir ........................................................
Áslaug Nielsen ...........................................................
Ásta Jónsdóttir ..........................................................
Ásta Ólafsdóttir ........................................................
Ástríður Eggertsdóttir .............................................
Ástríður Magnúsdóttir .............................................
Björg Þórðardóttir ....................................................
Borghildur Thorarensen .........................................
Bryndis Þórarinsdóttir .............................................
Dagbjört Guðjónsdóttir .............................................
Elín Einarsdóttir ........................................................

Kr.

173 857
39 181
43 747
53 766
43 747
39 181
137 610
67 211
40 323
97 952
229 098
80 654
67 211
40 323
68 228
137 741
91 307
64 103
120 982
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Elín Lárusdóttir ........................................................
Elínborg Bogadóttir ..................................................
Elísabet Jónsdóttir ......................................... ..........
Elísabet Kemp ...........................................................
Eufemía Ólafsdóttir .................................................
Fjóla Kristjánsdóttir .................................................
Fríða Hliðdal ............................................................
Guðbjörg Erlendsdóttir .............................................
Guðbjörg Guðmundsdóttir ........................................
Guðfinna Blöndal ....................................................
Guðný Halldórsdóttir .................................................
Guðný Sigurðardóttir .................................................
Guðný Vigfúsdóttir ..................................................
Guðný Þórarinsdóttir .................................................
Guðrún Jóhannesdóttir .............................................
Guðrún P. Jónsdóttir .................................................
Guðrún Pálsdóttir ....................................................
Halldóra Eiríksdóttir .................................................
Halldóra Eiríksdóttir .................................................
Halldóra Þórðardóttir ...............................................
Helga Friðbjarnardóttir.............................................
Helga Pétursdóttir ....................................................
Hildur Blöndal ...........................................................
Hjaltlína Guðjónsdóttir .............................................
Hlíf Magnúsdóttir ....................................................
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir......................................
Hrafnhildur Eiðsdóttir .............................................
Hróðný Einarsdóttir .................................................
Hulda Þ. Björnæs ....................................................
Hulda Davíðsdóttir ....................................................
Indíana Sturludóttir .................................................
Ingibjörg Björnsdóttir .............................................
Ingibjörg Eyjólfsdóttir .............................................
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ..........................................
Ingibjörg Högnadóttir

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

Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .............................................
Ingibjörg Karlsdóttir .................................................
Ingunn Hlíðar ...........................................................
Ingveldur Ólafsdóttir .................................................
Jakobína Thorarensen .............................................
Jóhanna Vigfúsdóttir .................................................
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ......................................
Jónína Ásmundsdóttir .............................................
Jónína Gissurardóttir .................................................
Jónína Kristjánsdóttir .............................................
Jórunn Guðjónsdóttir .............................................
Karen Louise Jónsson .............................................
Katrin Ingibergsdóttir .............................................
Kristín Guðmundsdóttir,vitavarðarekkja ...............
Kristin í. Guðmundsdóttir ......................................
Kristin Helgadóttir ....................................................
Kristín Pálmadóttir ..................................................
Kristín Pálsdóttir ....................................................

136 451
97 469
40 323
87 722
168 029
64 103
291 372
80 654
87 722
161 302
80 654
67 211
80 654
50 747
40 323
192 376
94 094
98 678
100 107
51195
80 654
100 821
255 834
100 821
86 994
80 654
112 849
218 412
109 766
97 469
100 821
53 248
120 982
100 821
40 323
120 982
167 072
64 103
40 323
67 211
40 323
73 502
39181
97 870
100 821
98 678
100 821
97 469
40 323
63 704
39 181
80 654
67 211

Kr.
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Kristjana Káradóttir .................................................
Kristjana Þorvarðardóttir .........................................
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar .............
Lára Svansdóttir ........................................................
Lára M. Vigfúsdóttir .................................................
Leiia Stefánsson ........................................................
Lilja H. Arndal ........................................................
Lilja Jörundsdóttir ....................................................
Lilja Steinsen ...........................................................
Lydia Einarsson ........................................................
Mabel Sigurjónsson....................................................
Magdalena Ásgeirsdóttir ...........................................
Magnea Magnúsdóttir ...............................................
Margrét Árnadóttir ....................................................
Margrét Björnsdóttir .................................................
Margrét Eyjólfsdóttir .................................................
Margrét Guðbrandsdóttir .........................................
Margrét Jónasdóttir .................................................
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ...............................
Margrét L. Lárusdóttir .............................................
Marta Oddsdóttir ........................................................
Málfríður Bjarnadóttir .............................................
Melitta Urbancic ........................................................
Nanna Guðmundsdóttir .............................................
Olga E. Jónsson ........................................................
Ólafía Finnbogadóttir.................................................
Ólöf Bjarnadóttir ....................................................
Ragnheiður Konráðsdóttir ......................................
Rannveig Gunnarsdóttir.............................................
Rósa Guðnadóttir ....................................................
Sesselja Benediktsdóttir .........................................
Sigríður Árnadóttir .................................................
Sigríður Árnadóttir .................................................
Sigríður (íísladóttir ....................................................
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ....................
Sigriður Stefánsdóttir .............................................
Sigrún Guðmundsdóttir .............................................
Sigrún Thorarensen .................................................
Sigurbjörg Jónsdóttir .................................................
Sigurlaug Jónsdóttir .................................................
Sigurlaug Þórey Þersteinsdóttir .............................
Soffía Touvina ...........................................................
Steinunn P. Eyjólfsson .............................................
Steinunn Tómasdóttir .............................................
Steinþóra Einarsdóttir .............................................
Svanborg Jónsdóttir .................................................
Sveinbjörg Kristinsdóttir .........................................
Sveindís Hansdóttir .................................................
Tove Engilberts ........................................................
Valgerður Helgadóttir .............................................
Valgerður Ólafsdóttir .................................................
Vigdís Guðmundsdóttir .............................................
Þorbjörg Kjartansdóttir ..........................................

104 393
48 734
53 766
40 323
134 422
201 637
134 422
80 654
235 232
168 029
134 422
40 323
82 644
100 821
51 284
80 654
120 982
168 029
163 245
40 323
40 323
40 323
64 103
72 495
76 082
40 323
106 518
67 211
86 994
98 678
77 975
241 959
98 678
40 323
129 788
57 996
155 951
53 766
40 649
100 821
76 041
67 211
45 356
67 211
97 469
39 239
67 211
40 323
218 412
67 307
60 873
80 654
100 821
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Kr.

Þorbjörg Leifs .................................................................
Þorbjörg Sigurjónsdóttir ..........................................
Þóra Magnúsdóttir ....................................................
Þóra Sigfúsdóttir.............................................................
Þóra Vigfúsdóttir ......................................................
Þórhildur Sveinsdóttir .............................................
Þórunn Jónsdóttír ..........................................................
Samtals
7. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03).
1. Akranes ......................................................................
2. Borgarnes ...................................................................
3. Arnarstapi ...................................................................
4. Ólafsvík ......................................................................
5. Grundarfjörður ..........................................................
6. Patreksfjörður ...........................................................
7. Bíldudalur ...................................................................
8. Þingeyri ......................................................................
9. Flateyri ......................................................................
10. Suðureyri ....................................................................
11. Bolungarvík ...............................................................
12. ísafjörður ...................................................................
13. Drangsnes ...................................................................
14. Hvammstangi .............................................................
15. Blönduós ....................................................................
16. Skagaströnd ...............................................................
17. Sauðárkrókur .............................................................
18. Hofsós ........................................................................
19. Siglufjörður ...............................................................
20. ólafsfjörður ...............................................................
21. Dalvík ........................................................................
22. Hauganes ....................................................................
23. Árskógssandur ...........................................................
24. Akureyri ....................................................................
25. Húsavík ......................................................................
26. Raufarhöfn .................................................................
27. Þórshöfn ....................................................................
28. Bakkafjörður .............................................................
29. Borgarfjörður evstri .................................................
30. Seyðisfjörður .............................................................
31. Neskaupstaður ...........................................................
32. Eskifjörður .................................................................
33. Reyðarfjörður ...........................................................
34. Fáskrúðsfjörður ........................................................
35. Stöðvarfjörður ...........................................................
36. Breiðdalsvik ...............................................................
37. Djúpivogur .................................................................
38. Hornafjörður .............................................................
39. Vestmannaeyjar ..........................................................
40. Stokkseyri ...................................................................
41. Eyrarbakki .................................................................
42. Hafnir ..........................................................................

Iír.

80654
60 489
53 766
40323
130 491
40 323
82404
12 069 179
I’ús kr.

36 000
750
6 950
25 560
14 000
2 200
5 200
11800
9 750
6000
9 200
13 400
6100
12 600
2 700
25 200
39 400
7 500
16 300
13 500
9 500
3 000
400
51 200
12 600
5 000
800
100
16 000
900
6 600
2 900
16 750
7 600
13 500
15 000
5 000
34 900
12 800
11 500
7 800
4 000

Þús. kr.
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Þús kv.

43. Sandgerði ....................................................................
44. Vogar ..........................................................................
45. Hafnarfjörður ...........................................................
8. Ferjubryggjur (10 333 04).
1. Brjánslækur .................................................................
2. Múlanes ........................................................................
3. Gemlufall ......................................................................
4. Vigur .............................................................................
5. Svefnevjar ....................................................................
6. Viðhald..........................................................................
9. Sjóvarnargarðar (10 333 08).
1. Akranes ......................................................................
2. Álftanes ......................................................................
3. Bessastaðatjörn ..........................................................
4. Eyrarbakki .................................................................
5. Flateyri ......................................................................
6. Garðskagi ...................................................................
7. Garður ........................................................................
8. Grótta ..........................................................................
9. Höfn í Hornafirði ......................................................
10. Innri-Akraneshreppur ...............................................
11. Melar í Melasveit ......................................................
12. Miðneshreppur ...........................................................
13. Sauðárkrókur .............................................................
14. Seltjarnarnes...............................................................
15. Vestmannaeyjar ..........................................................

36100
1600
44 950

Þús. kr.

--------------

584 610

200
1 000
2 000
5 000
1 600
800
-------------

10 000

300
300
300
300
200
300
200
200
200
50
50
300
200
300
300
-------------

3 500

10. Fjárfestingar í flugmálum (2 10 471 330).

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Reykjavík, malbikun, endurnýjun tækja o. fl.........
Súgandafjörður, framhald flugvallargerðar ...........
Blönduós ....................................................................
Sauðárkrókur, tenging flugbrautar, flugstöðvarbygging (undirbún.), aðflugskerfi o. fl....................
Ólafsfjörður ...............................................................
Grímsey ......................................................................
Vopnafjörður .............................................................
Egilsstaðir ...................................................................
Hornafjörður, flugstöðvarbygging(undirbún.) ....
Vestmannaeyjar, ljósabúnaður og flugstöðvarbygging (undirbún.) ..........................................................
Sjúkraflugvellir ..........................................................
Fjarlægðarmælitæki fyrir fjölstefnuvita ................
Tækjabúnaður flugvalla ...........................................
Mælitæki og búnaður radióverkstæða ....................
Óráðstafað .................................................................

30 000
5 000
2 000
39 500
6 000
8 000
4 000
30 000
9000
15 000
12 000
10 000
20 000
3 500
8 000

202 000

Sþ.
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177. Fyrirspurn

[123. mál]

til samgönguráðherra um reksturstekjur Landssíma íslands o. fl.
Frá Skúla Alexanderssyni.
1. Hve stór hluti símagjalda fyrir umframsímtöl er greiddur af notendum síma
utan Reykjavíkursvæðisins? Hverjar eru meðaltekjur símans af hverjum
notanda?
2. Hve miklar eru meðaltekjur símans af umframsímtölum af hverjum notanda
á Reykjavíkursvæðinu? (Hér er spurt um öll símatæki í notkun. Stjórnarráð
Islands sé t. d. ekki talinn einn notandi, heldur eins margir notendur og síinatæki, sem eru í notkun hjá stjórnarráðinu. Sama regla gildi um ákvörðun um
tölu notenda samkv. 1. og 3. spurningu).
3. Hve miklar meðaltekjur hefur síminn af umframsímtölum af hverjum notanda
á eftirtöldum stöðum: Hellissandi, Bíldudal, Skagaströnd, Hofsósi, Seyðisfirði,
Grindavik?
4. Mun Landssíma Islands verða veitt heimild til byggingar jarðstöðvar til að
annast fjarskipti við útlönd, án þess að áður eða jafnframt verði tryggt að
sjálfvirka símakerfið um landið verði gert nothæft?

Ed.

178. Frumvarp til laga

[124. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Islands hönd samþykkt um
alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fvrir íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, undirritaða í London 20. október
1972.
2. gr.
Þegar samþykkt sú, sem um ræðir í 1. gr„ hefur verið staðfest, skulu ákvæði
hennar hafa lagagildi hér á landi.
Auglýsing um staðfestingu og gildistöku samþvkktarinnar skal birt í C-deild
Stjórnartíðinda.
3. gr.
Á sama degi, sem samþykktin gengur í gildi, skulu reglurnar koma í staðinn fyrir
og ógilda tilskipun um reglur til að kom,a í veg fvrir árekstra á sjó, nr. 79 frá 10.
ágúst 1965.
4. gr.
Brot gegn reglum og viðaukum, sem samþykktinni fvlgja, varða sektum, ef ekki
liggur þyngri refsing við.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Á tímabilinu 4.—20. október 1972 var haldin i London alþjóðaráðstefna til
þess að endurskoða alþjóðasiglingareglurnar frá 1960.
Á ráðstefnunni var gerð samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir
árekslra á sjó og var hún undirrituð af fulltrúum 16 landa hinn 20. október 1972.
Flestir undirrituðu með fyrirvara, þar á meðal tsland.
Samþvkktin hefur verið lögð fvrir samgönguráðuneytið, sem leggur til að hún
verði staðfest fyrir Islands hönd.
______
Sökmn örrar þróunar á sviði siglingata’kni og tilkomu risaskipa, sem fer si-

fjölgandi, þótti orðið nauðsynlegt að endurskoða reglurnar frá 1960, en þær tóku
gildi 1. september 1965.
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Til þessa hafa siglingareglurnar byggst á samkomulagi þjóða í milli án þess
að þær væru byggðar á alþjóðasamþykkt. Nú hefur hins vegar í fyrsta sinni verið
gerð samþykkt um reglurnar.
Samþykktin auðveldar endurskoðun og breytingar á reglunum, sem áður var
aðeins hægt að breyta með því að kalla saman alþjóðaráðstefnu.
Greinar samþykktarinnar eru 9 talsins og eru efnisatriði þeirra sem hér segir:
1. grein: Almennar skyldur.
2. grein: Undirritun, fuilgilding, staðfesting, samþykkt og aðild.
3. grein: Gildi sainþvkktarinnar gagnvart lendurn, sem ekki ráða sér sjálfar.
4. grein: Gildistaka.
5. grein: Ráðstefna um endurskoðun.
6. grein: Breytingar á reglunum.
7. grein: Uppsögn.
8. grein: Varsla og skráning.
9. grein: Tungumál.
Sjálfar reglurnar til að koma í veg fvrir árekstra á sjó fvlgja samþykktinni og
eru í 5 köflum:
Kafli A — Almenn ákvæði.
Kafli B — Reglur um stjórn og siglingu.
Kafli C — Ljós og bendingamyndir.
Kafli D — Ljós og hljóðmerki.
Kafli E — Undanþágur.
Reglurnar eru 38 alls og þeim fylgja 4 viðaukar:
1. viðauki: Fyrirkomulag og tækniteg atriði varðandi ljós- og dagmerki.
2. viðauki: Merkjaljós fyrir fiskiskip, sem er að veiðum í námunda við önnur skip.
3. viðauki: Tæknileg gerð hljóðmerkjatækja.
4. viðauki: Neyðarmerki.
Mikil rækt hefur verið lögð við samningu hinna nýju reglna og reynt að komast
hjá tvíræðni, og að þær verði túlkaðar á mismunandi hátt, enda tók stór hópur
löglærðra manna þátt í ráðstefnunni auk fjölda siglingafróðra.
Helstu breytingar, sem gerðar voru á siglingareglunum að þessu sinni, eru i
stórum dráttum sem hér segir:
Kaflaskiptingu og niðurröðun greina hefur verið breytt, þannig að nú er hún
skýrari og ýmis atriði tæknilegs eðlis, sem áður voru hluti reglnanna, eru mi birt
aftan við þær sem viðaukar.
Hins vegar eru leiðbeiningar um notkun radars sem hjálpartækis til að koma
í veg fvrir árekstra á sjó og er viðauki við núgildandi reglur felldar inn i nýju
reglurnar, þannig að nii er þeim skipstjórnarmönnum, sem hafa radar til umráða,
lagðar ýmsar skyldur á herðar í sambandi við notkun hans.
f núverandi reglum er mælt fyrir um, að skip, sem ekki á að víkja fyrir öðru
skipi, skuli halda stefnu sinni og ferð óbrevttri. Hefur grein þessi lengi verið skipstjórnarmönnum áhyggjuefni. En í nýju reglunum hefur verið bætt úr þessu með
því að heimila slíkum skipum að gera eigin ráðstafanir í tæka tíð, ef fvrirsjáanlegt er
að skipið, sem víkja átti samkvæmt reglunum, vanrækir skyldu sína í þeim efnum.
Merk nýmæli koma fram í 10. grein reglnanna, en þar er ákveðið, hvernig skip
skuli haga siglingu sinni á ýmsum þröngum og fjölförnum siglingaleiðum, sem
ákveðnar hafa verið af Alþjóðasiglingamálastofnuninni.
Samþykktin um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó og reglurnar, sem henni fylgja, taka gildi 12 mánuðum eftir að 15 riki, sem eiga samanlagt
ekki ininna en 65af verslunarflota heims iniðað við fjölda eða rúmlestatölu, hafa
gerst aðilar.
Er miðað við skip 100 brl. og stærri og fer gildistakan eftir því hvoru markinu
verður fyrst náð, en þrátt fvrir framangreind ákvæði skulu reglurnar ekki taka gildi
fyrr en 1. janúar 1976.
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Samþykktin og reglurnar, ásanit viðaukum þeirra, eru birtar hér með sem
fylgiskjal.
Fylgiskjal.
SAMÞYKKT UM ALÞJÓÐAREGLUR
TIL AÐ KOMA í VEG FYRIR
ÁREKSTRA Á SJÓ, 1972

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR
PREVENTING COLLISIONS
AT SEA, 1972

Aðilar að samþykkt þessari,
SEM ÓSKA að tryggja víðtækt öryggi
á sjó,
SEM GERA SÉR LJÓSA nauðsyn þess
að endurskoða og færa í nútimahorf alþjóðareglur til að koma í veg fyrir
árekstra á sjó, er fylgdu lokabókun alþjóðaráðstefnunnar um öryggi mannslifa
á hafinu, 1960,
SEM HAFA ATHUGAÐ reglur þessar
i ljósi þróunarinnar siðan þær voru samþykktar,
HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR um eftirfarandi:

The Parties to the present Convention,
DESIRING to maintain a high level of
safety at sea,
MINDFUL of the need to revise and
bring up to date the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
annexed to the Final Act of the International Conference on Safety of Life
at Sea, 1960,
HAVING CONSIDERED those Regulations in the light of developments since
they were approved,
HAVE AGREED as follows:

1- gr.
Almennar skyldur

Article I
General Obligations.

Aðilar að samþykkt þessari skuldbinda
sig til að koma í framkvæmd reglunum
og öðrum viðaukum, sem mynda meðfylgjandi alþjóðareglur til að koma i veg
fyrir árekstra á sjó, 1972 (eftirleiðis
nefndar „reglurnar").

The Parties to the present Convention
undertake to give effect to the Rules and
other Annexes constituting the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea, 1972, (hereinafter referred to as “the Regulations”) attached
hereto.
Article II

2. gr.
Undirritun, fullgilding, staðfesting,
samþykkt og aðild.

1. Samþykkt þessi skal liggja frammi
til undirritunar til 1. júni 1973 og eftir
það til aðildar.
2. Riki, sem eru aðilar Sameinuðu
þjóðanna eða einhverrar sérstofnunar
þeirra eða Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar eða eiga aðild að samþykktum
Alþjóðadómstólsins mega gerast aðilar að
samþykkt þessari með:
(a) undirritun án fvrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþvkki;
(b) undirritun með fvrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki
og siðari fullgildingu, staðfestingu
eða samþykki, eða
(c) aðild.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Signature, Ratification, Acceptance,
Approval and Accession.

1. The present Convention shall remain open for signature until 1 June
1973 and shall thereafter remain open
for accession.
2. States Members of the United Nations, or of any of the Specialized Agencies, or the International Atomic Energv
Agcncy, or Parties to the Statute of the
International Court of Justice may hecome Parties to this Convention by:
(a) signature without reservation as to
ratification, aceeptance or approval;
(h) signature subject to ratification,
acceptance or approval followed
by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.
98
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3. Fullgilding, staðfesting, samþykki
eða aðild skal fara fram með þeim hætti
að skjal þar að lútandi sé afhent Alþjóðasiglingamálastofnuninni (eftirleiðis nefnd
,,stofnunin“), sem tilkynni ríkisstjórnum,
sem hafa. undirritað eða gerst aðilar að
samþykkt þessari, um afhendingu sérhvers slíks skjals og hvenær það hafi
verið afhent.
3. gr.
Gildi samþykktarinnar gagnvart lendum,
sem ekki ráða sér sjálfar.

3. Ratification, acceptance, approval
or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with
the Tnter-Governmental Maritime Consultative Organization (hereinafter referred to as “the Organization”) which
shall inform the Governments of States
that have signed or acceded to the present Convention of the deposit of each
instrument and of the date of its deposit.
Article III
Territorial Application.

3. Sérhverja tilkynningu, sem gefin er
samkvæmt 1. tölulið þessarar greinar, má
afturkalla, að þvi er varðar hverja þá
lendu, sem i tilkynningunni er greind, og
fellur gildi þessarar samþykktar fvrir
lenduna niður að ári liðnu frá afturkölluninni eða siðar, sé slikt fram tekið, þegar afturköllun á sér stað.
4. Aðalritarinn skal kunngera öllum
samningsaðilum um tilkvnningar, er honum berast varðandi útfærslur á gildissvæði i sambandi við ákvæði þessarar
greinar eða afturkallanir.

1. The United Nations in cases where
they are the administering authority for
a territorv or any Contracting Party responsible for the international relations
of a territory may at any time by notification in writing to the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as “the Secretarv-General”), extend the application of this Convention
to such a territory.
2. The present Convention shall, upon
the date of receipt of the notification or
from such other date as may be specified
in the notification, extend to the territorv named therein.
3. Anv notification made in accordancc with paragraph 1 of this Article
may be withdrawn in respect of any territory mentioned in that notification and
the extension of this Convention to that
territory shall cease to apply after one
year or such longer period as may be
specified at the time of the withdrawal.
4. The Secretary-General shall inform
all Contraeting Parties of the notification
of anv extension or withdrawal of anv
extension communicated nnder this Article.

4. gr.
Gildistaka.

Article IV
Entry into force.

1. (a) Samþykkt þessi skal ganga í
gildi að tólf mánuðum liðnum frá þeim
degi, er að minnsta kosti 15 riki hafa
gerst aðilar, enda eigi þau ekki minna en
65% af kaupskipum heims, 100 rúmlesta
og stærri, miðað annaðhvort við fjölda
eða rúmlestatölu eftir þvi hvoru markinu
verður fyrr náð.

1. (a) The present Convention shall
enter into force twelve months after the
date on which at least 15 States, the
aggregate of whose merchant fleets constitutes not less than 65% by number or
by tonnage of the world fleet of wessels
of 100 gross tons and over have become
Parties to it, whichever is achieved first.

1. í þeim tilvikum, er Sameinuðu þjóðirnar hafa forræði lendna, eða einhver
samningsaðila annast samskipti lendna
á alþjóðlegum vettvangi, geta þessir aðilar hvenær sem er látið samþykkt þessa
ná til slikra lendna með því að tilkynna
það skriflega aðalritara stofnunarinnar
(eftirleiðis nefndur „aðalritarinn").
2.
degi
sem
sem

Samþvkkt þessi skal frá móttökutilkvnningarinnar að telja eða degi,
þar er tilareindur, ná til lendunnar,
þar er nefnd.
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6. Aðalritarinn skal tilkvnna rikisstjórnum, er undirritað hafa eða gerst aðilar að þessari samþykkt, um gildistökudag.

(b) Notwithstanding the provisions in
subparagraph (a) of this paragraph, the
present Convention shall not enter into
foree before 1 January 1976.
2. Entry into force for States which
ratify, accept, approve or accede to this
Convention in accordance with Article
II after the conditions prescribed in subparagraph 1 (a) have been met and
before the Convention enters into force,
shall be on the date of entry into force
of the Convention.
3. Entry into force for States which
ratify, accept, approve or accede after
the date on which this Convention enters
into force, shall be on the date of deposit
of an instrument in accordance with
Article II.
4. After the date of entry into force
of an amendment to this Convention in
accordance with paragraph 3 of Article
VI, any ratification, acceptance, approval
or accession shall apply to the Convention as amended.
5. On the date of entry into force of
this Convention, the Regulations replace
and abrogate the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
1960.
6. The Secretary-General shall inform
the Governments of States that have
signed or acceded to this Convention of
ihe date of its entry into force.

5. gr.
Ráðstefna um endurskoðun.

Article V
Revision Conference.

1. Stofnuninni er heimilt að kalla til
ráðstefnu um endurskoðun á samþvkktinni eða reglunum eða hvoru tveggja.

1. A Conference for the purpose of
revising this Convention or the Regulations or both may be convened by the
Organization.
2. The Organization shall convene a
Conference of Contracting Parties for the
purpose of revising this Convention or
the Regulations or both at the request of
not less than one-third of the Contracting Parties.

(b) Þrátt fyrir ákvæði stafliðs (a)
þessarar greinar, skal samþykkt þessi
ekki taka gildi fyrr en 1. janúar 1976.
2. Samþykktin skal ganga í gildi á
giidistökudegi fyrir þau ríki, sem í samræmi við 2. grein hafa fullgilt, staðfest
eða gerst aðilar hennar eftir að ákvæðum
töluliðs 1 (a) hefur verið fullnægt en
áður en hún hefur gengið i gildi.
«3. Fyrir þau riki, sem fullgilda, staðfesta, samþykkja eða gerast aðilar að
samþvkktinni eftir gildistökudag hennar,
gengur hún i gildi á afhendingardegi
skjals samkvæmt 2. grein.
4. Eftir gildistökudag breytinga á samþvkktinni samkvæmt 3. tölulið 6. greinar,
skal hver fullgilding, staðfesting, samþvkkt eða aðild ná til samþykktarinnar
í hinu breytta formi.
5. Á gildistökudegi samþykktarinnar
koma reglurnar í staðinn fyrir og fella
úr gildi Alþjóðareglur til að koma I veg
t'vrir árekstra á sjó, 1960.

2. Stofnuninni er skvlt að kalla til ráðstefnu samningsaðila i þeim tilgangi að
cndurskoða þessa samþykkt eða reglurnar eða livort tveggja, ef eiai færri en
þriðjunaur samningsaðila óskar þess.
6- gr.
Breytingar á reglunum.

1. Sérhver breyting, sem samningsaðili
leggur til að gerð verði á reglunum, skal
athuguð hjá stofnuninni, fari hann þess á
leit.

Article VI
Amendments to the Regulations.

1. Any amendment to the Regulations
proposed bv a Contracting Party shall
be considered in the Organization at the
request of that Party.
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2. Hljóti breytingartillagan stuðning
% af aðilum öryggisnefndar stofnunarinnar, sem viðstaddir eru og greiða atkvæði, skal hún kunngerð öllum samningsaðilum og meðlimum stofnunarinnar
að minnsta kosti sex mánuðum áður en
hún verður lögð fyrir þing stofnunarinnar. Hver sá samningsaðili, sem ekki er
aðili stofnunarinnar, hefur rétt til að
taka þátt i afgreiðslu brevtingartillögunnar.
3. Hljóti breytingartillagan samþykki
2/; af viðstöddum þingfulltrúum, sem atkvæði greiða, skal aðalritarinn leggja
hana fyrir alla samningsaðila til staðfestingar.
4. Slík breyting skal taka gildi á degi,
sem þingið ákveður við samþykkt hennar,
nema því aðeins að meira en þriðjungur
samningsaðila hafi þá fyrir dag tiltekinn
af sama þingi tilkynnt stofnuninni að
þeir séu breytingunni mótfallnir. Ákvarðanir þingsins varðandi dagsetningar þær,
sem um ræðir i þessum tölulið, skulu
krefjast stuðnings % viðstaddra þingfulltrúa, sem atkvæði greiða.
5. Sérhver breyting skal við gildistöku
koma í staðinn fyrir og ógilda fvrri
ákvæði, sem breytingin tekur til, að þvi
er varðar alla samningsaðila, sem ekki
hafa mótmælt henni.
6.

Aðalritarinn skal kunngera öllum

samningsaðilum og aðilum stofnunarinnar sérhverja beiðni eða tilkynningu samkvæmt þessari grein, svo og gildistökudag hverrar brevtingar.
7. gr.
Uppsögn.

1. Samþykkt þessi er uppsegjanleg af
hálfu hvers samningsaðila sem er að liðnum fimm árum frá þeim degi, er hún
öðlaðist gildi fvrir þeim aðila.
2. Uppsögn skal fara fram með þeim
hætti að skjal þar að lútandi sé afhent
stofnuninni til vörslu. Aðalritarinn skal
tilkynna öllum öðrum samningsaðilum
um móttöku uppsagnarskjalsins og afhendingardag þess.

2. If adopted by a two-thirds majority
of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization, such amendment shall be com,municated to all contracting Parties and
Members of the Organization at least six
months prior to its consideration by the
Assembly of the Organization. Any Contracting Party which is not a Member
of the Organization shall be entitled to
participate when the amendment is considered by the Assembly.
3. If adopted by a two-thirds majority
of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to
all Contracting Parties for their acceptance.
4. Such an amendment shall enter into
force on a date to be determined by the
Assemblv at the time of its adoption,
unless by a prior date determined by the
Assembly at the same time, more than
one-third of the Contracting Parties notify
the Organization of their objection to the
amendment. Determination by the Assembly of the dates referred to in this
paragraph shall be by a two-thirds
majoritv of those present and voting.
5. On entry into force any amendment
shall, for all Contracting Parties which
have not objected to the amendment,
replace and supersede any previous
provision to which the amendment refers.
6. The Secretary-Gerteral shall inform
all Contracting Parties and Members of
the Organization of any request and communication under this Article and the
date on which any amendment enters
into force.
Article VII
DeUunciation.

1. The present Convention may be
denounced by a Contracting Party at any
time after the expiry of five years from
the date on which the Convention entered
into force for that Party.
2. Denunciation shall be cffected bv
the deposit of an instrument with the
Organization. The Secretary-General shall
inform all other Contracting Parties of
the receipt of the instrument of denunciation and of the date of its deposit.
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3. Uppsögn kemur til framkvæmda ári
eftir að uppsagnarskjalið hefur borist
stofnuninni, eða siðar, ef svo er greint í
skjalinu.
8. gr.
Varsla og skráning.

1. Samþykkt þessi og reglurnar skulu
vera í vörsiu stofnunarinnar og aðalritarinn skal senda staðfest afrit til allra
ríkisstjórna, sem hafa undirritað samþykktina eða gerst aðilar að henni.
2. Þegar samþykktin hefur tekið gildi
skal aðalritarinn senda texta hennar skrifstofu Sameinuðu þjóðanna til skráningar
og birtingar samkvæmt 102. grein Sáttmála Sameinuðu þjóðanna.
9. gr.
Tungumál.

Samþykktin ásamt reglunum er gerð í
einu eintaki á ensku og frönsku og eru
báðir textarnir jafngildir. Löggiltar þýðingar á rússnesku og spænsku skulu gerðar og varðveittar með hinum undirritaða
frumtexta.
ÞESSU TIL STAÐFESTINGAR hafa
undirritaðir, sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna, undirritað samþvkkt þessa.
GERT f LONDON tuttugasta dag októbermánaðar 1972.

ALÞJÓÐAREGLUR TIL AÐ KOMA í
VEG FYRIR ÁREKSTRA Á SJÓ, 1972.
KAFLI A — ALMENN ÁKVÆÐI
1. regla
Notkun.

a) Reglur þessar gilda um öll skip á hafi
úti og á öllum leiðum, sem eru tengdar
því og færar eru skipum.
b) í þessum reglum skal ekkert vera því
til fyrirstöðu, að fylgt verði sérreglum,
sem hlutaðeigandi yfirvöld setja um

3. A denunciation shall take effect one
year, or such longer period as may be
specified in the instrument, after its
deposit.
Article VIII
Deposit and Registration.
1. The present Convention and the
Regulations shall be deposited with the
Organization, and the Secretary-General
shall transmit certified true copies thereof
to all Governments of States that have
signed this Convention or acceded to it.
2. When the present Convention enters
into force, the text shall be transmitted
by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with
Article 102 of the Charter of the United
Nations.
Article IX
Languages.

The present Convention is established, together with the Regulations, in
a single copy in the English and French
languages, both texts being equally
authentic. Official translations in thc
Russian and Spanish languages shall be
prepared and deposited with the signed
original.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their
respective Governments for that purposc
have signed the present Convention.
DONE AT LONDON this twentieth day
of October one thousand nine hundred
and seventy-two.
INTERNATIONAL REGULATIONS FOR
PREVENTING COLLISIONS AT SEA,
1972
PART A — GENERAL
Rule 1
Application.

a) These Rules shall apply to all vessels
upon the high seas and in all waters
connected therewith navigable by
seagoing vessels.
b) Nothing in these Rules shall interfere
with the operation of special rules
made by a appropriate authority for
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hafnarlegur, hafnir, fljót, vötn eða
vatnavegu innanlands, sem tengdir eru
úthafi og færir eru skipum. Slikar sérreglur skulu fylgja alþjóðasiglingareglunum eins náið og auðið er.

c) í þessum reglum skal ekkert vera því
til fyrirstöðu, að fylgt verði hverjum
þeim sérstökum reglum, er einstakar
ríkisstjórnir setja um frekari notkun
legu- eða merkjaljósa eða hljóðmerkja
á herskipum og skipum, sem sigla i
skipalest. Alþjóðareglurnar brjóta ekki
heldur í bága við frekari notkun legueða merkjaljósa á fiskiskipum, sem
veiða í flota. Legu- eða merkjaljós eða
hljóðmerki, sem eru ákveðin með sérreglum, skulu sem framast er unnt
vera þannig gerð, að þau verði ekki
tekin fyrir nokkur þeirra Ijósa eða
merkja, sem heimiluð eru annars staðar í þessum alþjóðareglum.
d) Til að framfylgja þessum alþjóðasiglingareglum kann Alþjóðasiglingamálastofnunin að setja ákvæði um aðgreindar siglingaleiðir.
e) Ef skip af sérstakri gerð eða skip, sem
ætlað er sérstakt hlutverk, getur ekki,
að áliti ríkisstjórnar, að öllu leyti
fylgt ákvæðum einhverra þessara
reglna um fjölda, staðsetningu, sjónarlengd eða lögun ljósa eða merkja,
sem og um fyrirkomulag og einkenni
hljóðmerkjatækja, án þess að það
brjóti í bága við hið sérstaka hlutverk
skipsins, þá skal skipið fara eftir
öðrum ákvæðum um fjölda, staðsetningu, sjónarlengd og lögun ljósa eða
merkja, sem og um fvrirkomulag og
einkenni hljóðmerkjatækja, er að áliti
hlutaðeigandi ríkisstjórnar fylgir
ákvæðum
alþjóðasiglingareglnanna
eins náið og kostur er.

2. regla
Ábyrgð.
a) f þessuin reglum getur ekkert levst
skip, eiganda þess, skipstjóra eða
áhöfn undan ábyrgð, ef siglingareglunum er ekki fylgt eða vanrækt er að

roadsteads, harbours, rivers, lakes or
inland waterways connected with the
high seas and navigable by seagoing
vessels. Such special rules shall conform as closely as possible to these
Rules.
c) Nothing in these Rules shall interfere
with the operation of any special rules
made by the Government of any State
with respect to additional station or
signal lights or whistle signals for
ships of war and vessels proceeding
under convoy, or with respect to additional station or signal lights for fishing vessels engaged in fishing at a
fleet. These additional station or signal lights or whistle signals shall, so
l'ar as possible, be such that they cannot be mistaken for any light or
signal authorized elsewhere under
these Rules.
d) Traffic separation schemes may be
adopted by the Organization for the
purpose of these Rules.
e) Whenevex- the Government concerned
shall have determined that a vessel
of special construction or purpose
cannot comply fully with the provisions of any of these Rules with respect to number, position, range or
arc of visibility of light or shapes, as
well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, without interfering with the
special function of the vessel, such
vessel shall comply with such other
provisions in regard to the number,
position, range or arc of visibilty of
lights or shapes, as well as to the
disposition and characteristics of
soundsignalling appliances, as her
Government shall have determined to
be the closest possible compliance with
these Rules in respect to that vessel.
Rule 2
Responsibility.

a) Nothing in these Rules shall exonerate
any vessel, or the owner, master or
crew thereof, from the consequences
of any neglect to comply with these
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gæta þeirra varúðar, sem venjuleg sjómennska krefst eða sérstakar aðstæður
kunna að útheimta.
b) Þegar fara skal eftir þessum reglum
og túlka þær, ber að taka fullt tiliit
til hvers konar hættu við siglingar,
árekstrahættu og allra sérstakra kringumstæðna, þar á meðal takmarkaðrar
hæfni hlutaðeigandi skips til að víkja,
sem veldur því að ekki verður komist
lijá að sniðganga alþjóðasiglingareglurnar til að forðast yfirvofandi hættu.

Rules or of the neglect of any precaution which may be required by the
ordinary practice of seamen, or by
the special circumstances of the case.
b) In construing and complying with
these Rules due regard shall be had
to all dangers of navigation and collision and to any special circunistances, including the limitations of
llie vesseis involved, which may make
a dcparture from these Rules necessary to avoid immediate danger.

3. regla

Rule 3

Almennar skilgreiningar.

General Definitions.

Við túlkun þessara reglna gilda eftirfarandi skilgreiningar á orðum og hugtökum, nema annað komi fram af samhengi textans:
a) „Skip“ merkir sérhvert fljótandi far,
þar á meðal farkosti án særýmis og
sjóflugvélar, sem eru notaðar eða nota
má til flutninga á sjó eða vötnum.

For the purpose of these Rules, except
where the context otherwise requires:

b) „Vélskip** merkir sérhvert skip, sem
knúið er áfram með vélarafli.
c) „Seglskip“ merkir sérhvert skip undir
seglum, svo fremi aflvél — sé skipið
búið henni — er ekki notuð.
d) „Skip að fiskveiðum“ merkir sérhvert
skip, sem veiðir íneð netum, línu, togvörpu eða öðrum veiðarfærum, sem
draga úr stjórnhæfni skips, en á ekki
við um skip, sem veiðir með toglínum
eða öðrum þeim veiðarfærum, sern
draga ekki úr stjórnhæfni.
e) „Sjóflugvél“ merkir hvert það loftfar,
sem er þannig búið, að því má stjórna
á sjó.
f) „Stjórnvana skip“ merkir skip, sem
vegna óvenjulegra aðstæðna verður
ekki stjórnað eða snúið eins og krafist er í þessum reglum og getur því
ekki vikið fyrir öðru skipi.
g) „Skip með takmarkaða stjórnhæfni“
merkir skip, er hefur takmarkaða
hæfni til stjórntaka eins og kveðið er
á um í þessum reglum, vegna þeirra
sérstöku starfa, sem skipið er bundið,

a) The word “vessel” includes every description of water craft, including nondisplacement craft and seaplanes,
used or capable of being used as a
means of transportation on water.
b) The term “power-driven vessel” means
any vessel propelled by machinery.
c) The term “sailing vessel” means
any vessel under sail provided that
propelling machinery, if fitted, is not
being used.
d) The term “vessel engaged in fishing”
means any vessel fishing with nets,
lines, trawls or other fishing apparatus
which restrict manoeuvrability, but
does not include a vessel fishing with
trolling lines or other fishing ap
paratus which do not restrict manoeuvrability.
e) The word “seaplane” includes any
aircraft designed to manoeuvre on the
water.
f) The term “vessel not under command”
nreans a vessel which through some
cxceptional circumstance is unable to
manoeuvre as required by these Rules
and is therefore unable to keep out
of the wray of another vessel.
g) The term “vessel destricted in her
ability to manouvre” means a vessel
which from the nature of her work F
restricted in her ability to manoeuvre
as required by these Rules and there-

784

Þingskjal 178

og getur það því ekki vikið úr leið
fyrir öðru skipi.
Takmarkaða stjórnhæfni teljast hafa:

fore is unable to keep out of the way
of another vessel.
The following vessels shall be regarded as vessels restricted in their
ability to manoeuvre:
i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation
mark, submarine cable or pipeline;
ii) a vessel engaged in dredging,
surveying or underwater operations;
iii) a vessel engaged in replenishment
or transferring persons, provisions or cargo while underway;

1. skip við lögn, viðgerð eða upptöku
siglingamerkis, neðansjávarstrengs
eða leiðslu;
2. skip við dýpkun, sjómælingar eðu
neðansjávarvinnu;
3. skip við móttöku eða losun vista
og farms skipa á milli eða við
flutning manna, vista eða farms
meðan skipið er laust;
4. skip við flugtak eða lendingu flugvélar um borð;
5. skip, sem slæðir tundurdufl;
6. skip, sem dregur annað skip við
þær aðstæður, að mjög erfitt er
fyrir það og skipið, sem dregið er,
að víkja frá stefnu sinni.
h) „Skip, sem er bagað vegna djúpristu“
merkir vélskip, sem á mjög erfitt með
að víkja frá stefnu sinni vegna mikillar djúpristu miðað við það dýpi, sem
er á siglingaleið þess.

h)

i) „Laust“ er skip, sem liggur hvorki við
akkeri né landfestar eða stendur á
grunni.
j) „Lengd“ og „breidd“ skips merkir
mestu lengd og mestu breidd þess.

i)

k) Skip eru því aðeins talin „í sjónmáli“,
að þau sjáist með berum augum hvert
frá öðru.
l) „Takmarkað skyggni" merkir hverjar
þær aðstæður, þegar dregur úr skyggni
vegna þoku, dimmviðris, snjókomu,
stevpiskúra, sandstorma eða af öðrum
svipuðum orsökum.

j)
k)
l)

iv) a vessel engaged in the launching
or recovery of aircraft;
v) a vessel engaged in minesweeping
operations;
vi) a vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the
towing vessel and her tow in their
ability to deviate from their
course.
The term “vessel constrained by her
draught” means a powerdriven vessel
which because of her draught is relation to the available depth of water
is severely restricted in her ability to
deviate from the course she is following.
The term “underway” means that a
vessel is not at anchor, or made fasl
to the shore, or aground.
The words “length” and “breadth” of
a vessel mean her length overall and
greatest breadth.
Vessels shall be deemed to be in sight
of one another only when one can be
observed visually from the other.
The term “restricted visibility” means
any condition in which visibility is
restricted by fog, mist, falling snow,
heavy rainstorms, sandstorms or any
other similar causes.
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L hluti — Sigling og stjórn skipa í
hvers konar skyggni.
4. regla
Notkun.

PART B — STEERING AND SAILING
RULES
Section I — Conduct of vessels in any
condition and visibility.
Rule 4
Application.

Reglur i þessum hluta eiga við í hvaða
skyggni sem er.

Ruies in this Section apply in any
condilion of visibility.

5. regla

Rule 5
Look-out.
Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and
hearing as well as by all available means
appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a
full appraisal of the situation and of the
risk of collision.

Vörður.

A hverju skipi skal ávallt hafa dyggilega vörð, jafnt með auga og eyra sem
öllum tiltækum tækjum, er eiga við aðstæður og ástand hverju sinni, svo að
unnt sé að leggja fullkomið mat á aðsiæður og hver hætta sé á árekstri.

6. regla
Örugg ferð.

Hverju skipi skal ávallt sigla með öruggri ferð svo að beita megi réttum og
fullnægjandi stjórntökum til að komast
hjá árekstri og unnt sé að stöðva skipið
á hæfilegri vegalengd, sem aðstæður og
ástand marka hverju sinni.
Þegar ákveða skal, hvað sé örugg ferð,
skal m. a. taka tillit til eftirtalinna atriða:
a) Öll skip skulu taka tillit til:
1- skyggnis;
2. fjölda skipa á siglingaleið, þar með
þéttra flota fiskiskipa eða annarra
skipa;
3. stjórnhæfni skipa, sérstaklega með
tilliti til stöðvunarvegalengdar og
hæfni til að snúa við aðstæður
hverju sinni;
4. villuljósa að nóttu til frá ljósum
í landi eða vegna endurspeglunar
ljósa á eigin skipi;
5. vindhraða, sjólags og strauma og
nálægðar á hættum fyrir siglingar
skipa;
6. djúpristu skipsins miðað við dýpi
siglingaleiðar;
b) Skip með gangfæra ratsjá skulu auk
þess taka tillit til;
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Rule 6
Safe speed.

Every vessel shall at all times proceed
at a safe speed so that she can take
proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance
appropriate to the prevailing circumstances and conditions.
In determining a safe speed the following factors shall be among those taken
into account:
a) By all vessels:
i) the state of visibility;
ii) the traffic density including concentrations of fishing vessels or
any other vessels;
iii) the manoeuvrability of the vessel
with special reference to stopping
distance and turning ability in the
prevailing conditions;
iv) at night the presence of background light such as from shore
lights or from back scatter of her
own lights;
v) the state of wind, sea and current,
and the proximity of navigational
hazards;
vi) the draught in relation to the
available depth of water.
1») Additionally, by vessels with operational radar:
99
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1. íjarlægðarstillingar, myndgæða og
takmarkana ratsjár;
2. allra annmarka, sem stafa af fjarlægðarstillingu, sem notuð er;
3. áhrifa sjólags, veðurs og annarra
truflanavalda á ratsjármynd;
4. líkinda þess, að lítil skip, ís og
reköld komi ekki frain á ratsjánni
í nægilegri fjarlægð;
5. fjölda, legu og hreyfinga skipa, seui
birtast á ratsjánni;
6. nákvæmara mats á skyggni, sem
má fá, þegar ratsjá er notuð til að
ákveða fjarlægð til skipa eða ann
arra hluta í nánd.

7. regla

i) the characteristics, efficiency and
limitations of the radar equipment;
ii) any constraints imposed by the
radar range scale in use;
iii) the effect on radar detection of
the sea state, weather and other
sources of interference;
iv) the possibility that small vessels,
iee and other floating objects may
not be detected by radar at an adequate range;
v) the number, location and movement of vessels detected by radar;
vi) the more exact assessment of the
visibility that may be possible
when radar is used to determine
the range of vessels or other objects in the vicinity.
Rule 7

Hætta á árekstri.

Risk of Collision.

a) A sérhverju skipi skal beita öllum
þeiin tækjum og ráðum, sem tiltæk eru
og eiga við aðstæður og ástand hverju
sinni, til að ganga úr skugga um, hvort
hætta sé á árekstri. Ef nokkur vafi er,
skal líta svo á, að árekstrarhætta sé
fyrir hendi.
b) Ef skip er búið ganghæfri ratsjá, skal
nota hana af árvekni. 1 því felst m. a.
stilling ratsjár á lengri vegalengdir,
svo að fá megi viðvörun um árekstrarliættu í tæka tíð, svo og teikning ratsjármyndar eða jafngild kerfisbundin
athugun á endurvörpum, sem birtast
á ratsjánni.
c) Eigi skal draga ályktanir af ónógum
upplýsingum, einkum þó ófullnægjandi upplýsingum frá ratsjá.
d) Þegar ákvarða skal, hvort hætta sé á
árekstri, skal m. a. taka til athugunar
og hliðsjónar:
1. ef kompásmiðun af skipi, sem nálgast, breytist ekki svo að greint
verði, skal gera ráð fyrir, að slík
hætta sé fyrir hendi.
2. jafnvel þó að miðun breytist greiniíega getur stundum verið hætta á
árekstri, einkum þegar komið er
nær mjög stóru skipi eða skipi með
annað í drætti eða nálgast er annað
skip, sem er mjög skammt undan.

a) Every vessel shall use all available
means appropriate to the prevailing
circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If
there is any doubt such risk shall be
deemed to exist.
b) Proper use shall be made of radar
equipment if fitted and operational,
including long-range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of detected objects.
e) Assuinptions shall not be made on
the basis of scanty information,
especially scanty radar information.
d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall
be among those taken into account:
i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an
approaching vessel does not appreciably change;
ii) such risk may sometimes exist
when an appreciable bearing
change is evident, particularly
when approaching a very large
vessel or a tow or when approaching a vessel at close range.
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8. regla

Rule 8

Hvernig komast skal hjá árekstri.

Action to avoid collision.

a) Sérhver stjórntök, sem beitt er til að
komast hjá árekstri, skulu, þegar aðstæður leyfa, framkvæmd hiklaust í
tæka tíð, og um leið skal taka tillit
til þess, sem góð sjómennska krefst.
b) Stefnubreyting og/eða hraðabreyting
til að komast hjá árekstri, skal, ef aðstæður leyfa, vera svo mikil, að á skipi,
þar sem fylgst er með siglingu með
berum augum eða í ratsjá, verði breytingarinnar vart þegar í stað. Forðast
skal tíðar og litlar breytingar á stefnu
og hraða.
c) Ef nægilegt svigrúm er, getur stefnubreyting ein saman verið árangursríkast stjórntak til að komast hjá því að
nálgast annað skip um of, svo framarlega sem það er gert í tæka tíð,
breytt er um stefnu svo um munar og
stefnubreyting leiðir ekki til þess, að
siglt verði of nærri enn öðru skipi.
d) Þegar afstýra skal árekstri við annað
skip, skal það gert þannig, að skipin
fari hvort framhjá öðru í öruggri fjarlægð. Fylgst skal vandlega með, að
stjórntak til að víkja beri tilætlaðan
árangur, uns komið er alveg framhjá
skipinu og á frían sjó.
e) Draga skal úr ferð skips og stöðva
það, ef nauðsynlegt er til að forðast
árekstur eða ef þörf er frekari tíma til
mats á aðstæðum. Þetta skal gert með
því að stöðva skrúfu eða annað það,
sem knýr skipið áfram, eða með því
að láta vél eða skrúfu ganga aftur á
bak.
9. regla

a) Any action taken to avoid collision
shall, if the circumstances of the case
admit, be positive, made in ample
time and with due regard to the observance of good seamanship.
b) Any alteration of course and/or speed
to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit, be large
enough to be readily apparent to another vessel observing visually or by
radar; a succession of sinall alterations of course and/or speed should be
avoided.
c) If there is sufficient sea room, alteration of course alone may be the most
effective action to avoid a close-quarters situation provided that it is made
in good time, is substantial and does
not result in another close-quarters
situation.
d) Action taken to avoid collision with
another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance. The
effectiveness of the action shall be
carefully checked until the other vessel is finally past and clear.
e) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation,
a vessel shall slacken her speed or take
all way off by stopping or reversing
her means of propulsion.

Rule 9

Þröngar leiðir.

Narrow channels.

a) Skip, sem siglir þröngt sund eða ál,
skal halda eins nærri ytri mörkum
sundsins eða leiðarinnar, sem veit að
stjórnborða, og unnt er án áhættu.

a) A vessel proceeding along the course
of a narrow channel or fairway shall
keep as near to the outer limit of the
channel or fairway which lies on her
starboard side as is safe and practicable.
b) A vessel of less than 20 m in length or
a sailing vessel shall not impede the
passage of a vessel which can safely
navigate only within a narrow channel
or fairway.

b) Skip, sem er styttra en 20 metrar, eða
seglskip má ekki tálma siglingu skips,
er aðeins getur siglt af fullu öryggi
með því að þræða þröngt sund eða át.
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c) Skip, sem er að fiskveiðum, má ekki
trufla siglingu skips, er fer eftir
þröngu sundi eða ál.
d) Skip má ekki sigla þvert yfir þröngt
sund eða ál, ef það truflar með því siglingu skips, sem öryggis vegna verður
að þræða sundið eða álinn. Á síðarnefnda skipinu má nota hljóðmerki,
sem kveðið er á um í d-lið 34. reglu,
ef vafi leikur á um fyrirætlaða siglingu þess skips, sem ætlar þvert yfir.
e) 1. Sé því aðeins unnt að sigla fram
úr skipi í þröngu sundi eða ál, að
skipið hliðri til og beiti sérstökum
stjórntökum, svo að sigla megi
framhjá því með fullu öryggi, þá
skal á skipinu, sem ætlar að sigla
uppi og framhjá, láta þá fyrirætlun
í ljós með viðeigandi hljóðmerki,
eins og mælt er fyrir um í 1. grein
c-liðar 34. reglu. Sé fallist á framúrsiglingu, skal á skipinu, sem sigla á
fram úr, gefa rétt hljóðmerki, eins
og ákveðið er í 2. grein c-liðar í 34.
reglu, og gera viðhlítandi ráðstafanir til að sigla megi framhjá skipinu með fullu öryggi. Ef nokkur
vafi er á því, getur sama skip gefið
frá sér hljóðmerki eins og kveðið
er á um í d-lið 34. reglu.
2. Regla þessi leysir ekki þann, sem
siglir fram úr, undan ákvæðum 13.
reglu.
f) Skip, sem nálgast bugðu eða svæði í

A vessel engaged in fishing shall not
impede the passage of any other vessel navigating within a narrow channel
or fairway.
d) A vessel shall not cross a narrow
channel or fairway if such crossing
impedes the passage of a vessel which
can safely navigate only within such
channel or fairway. The latter vessel
may use the sound signal prescribed
in Rule 34 d) if in doubt as to thc
intention of the crossing vessel.
e) i) In a narrow channel or fairway
when overtaking can take place
only if the vessel to be overtaken
has to take action to permit safe
passing, the vessel intending to
overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate
signal prescribed in Rule 34 c) i).
The vessel to be overtaken shall,
if in agreement, sound the appropriate signal prescribed in Rule
34 c) ii) and take steps to permit
safe passing. If in doubt she may
sound the signals prescribed in
Rule 34 d).

c)

ii) This Rule does not relieve the
overtaking vessel of her obligation under Rule 13.
í) A vessel nearing a bend or an area of

þröngu sundi eða ál, þar sem önnur

a narrow channel or fairway where

skip geta verið í hvarfi, skal sigla með
sérstakri árvekni og varúð og gefa
viðeigandi hljóðmerki, eins og mælt
er fyrir í e-lið 34. reglu.

other vessels may be obscured by an
intcrvening obstruction shall navigate
with particular alertness and caution
and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34 e).
g) Any vessel shall, if the circumstances
of the case admjt, avoid anchoring in
a narrow channel.

g) Sérhvert skip skal, svo fremi aðstæður
hverju sinni leyfa, forðast að varpa
akkeri í þröngu sundi.
10. regla

Rule 10

Afmarkaðar og aðskildar siglingaleiðir.

Traffic separation schemes.

a) Regla þessi mælir fyrir um siglingar
á afmörkuðum, aðskildum siglingaleiðum, sem Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur sett ákvæði um.
b) Skip, sem siglir innan afmarkaðra, aðskilinna siglingaleiða skal:

a) This Rule applies to traffic separation
schemes adopted by the Organization.
b) A vessel using a traffic separation
scheme shall:
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1. sigla innan afmarkaðrar leiðar,
sem við á, og í þá höfuðátt, sem
umferð skipa er stefnt innan leiðarmarka;
2. halda sig eftir þvi sem framast er
unnt frá sjálfum leiðarmörkunum
og svæðum, sem afmarka umferðarleiðir;
3. sigla að jafnaði inn á afmarkaða
siglingaleið eða út úr henni við
enda leiðarinnar. Þegar siglt er frá
hlið inn á afmarkaða siglingaleið
eða út úr henni, skal það gert undir
eins litlu horni, miðað við höfuðstefnu leiðarinnar, og framkvæmanlegt er.
c) Eftir því sem framast er unnt, skal
forðast að sigla skipi yfir afmarkaði
siglingaleið, en ef nauðsvn ber til. þá
skal fara vfir leiðina í stefnu, er mvndar sem næst rétt horn við höfuðstefnu
hinnar afmörkuðu siglingaleiðar.
d) Á afmörkuðum, aðskildum siglingaleiðum með ströndum fram má umferð
skipa, sem eiga leið vfir þær, að jafnaði ekki beinast skemmsta veg yfir
umferðarleið, þegar umferðin getur
hættulaust fvlgt réttri umferðarstefnu
þeirrar aðgreindu leiðar, sem næst
liggur.
e) Að jafnaði má ekki sigla skipi vfir
svæði, sem skilur að nmferðarleiðir,
né heldur má sigla yfir markalinur,
nema því aðeins að skipið ætli að sigla
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i) proceed in the appropriate traffic
lane in the general direction of
traffic flow for that lane;
ii) so far as practicable keep clear of
a traffic separation line or separation zone;
iii) normally join or leave a traffic
lane at the termination of the
lane, but when joining or leaving
from the side shall do so at as
small an angle to the general direction of traffic flow as practicable.
c) A vessel shall so far as practicable
avoid crossing traffic lanes, but if
obliged to do so shall cross as nearly
as nracticable at right angles to the
general direction of traffic flow.
d) Inshore traffic zones shall not normally be used by through traffic
which can safelv use the appropriate
traffic lane within the adiacent traffic separation scheme.

e)

A vessel, other than a crossing vessel.
shall not normally enter a senaration
zone or cross a separation line evcept:

hvert vfir leiðina.

Endantekning er þó gerð:
1. þegar um bráða hættu er að ræða.
sem komast verður hiá;
2. við fiskveiðar á svæði, sem skilur
að umferðarleiðir.
f) Á sislingu við endamörk afmarkaðra,
að«kilinna sivlingaleiða skal gæta sérstakrar varúðar.
g) Eftir hví sem framast er unnt skal
komisf hiá að varna akkeri á afmm’kaðri. aðskilinni sí«lin«aleið eða í nánd
við endamörk leiðarinnar.
h) Skin. >em siglir ekki eftir afmarkað’-i,
aðskildri sivlingaleið, skal halda sig
eins fiarri leiðinni og unnt er.
i> Skín að fiskveiðum má ekki trnfla

ferðir skina. sem sigla eftir afmarkaðri. siglingaleið.

i) in cases of emergencv to avoid
immediate danger:
ii) to engage in fishing within a senaration zone.
f) A vpssel navigating in areas npnr the
tprminations of traff’c spnnrntion
schemes shall do so with nnrtienlar
caution.
«) A vpssel shall so far as nracticahie
avoid anchoring in a trnffic schp"'e
or in areas near its termination®.
h) A vpssel not using a traffic separntiov
scheme shall avoid it hy as vide a
mnrein ns is practicable.
i) A ves«ei engaged in fishing shall not
imnede the passage of anv vesrel following a traffic lane.
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j) Skip, sem er styttra en 20 metrar, eða
seglskip má ekki tálma örugga siglingu vélskips á afmarkaðri siglingaleið.

j) A vessel less than 20 metres in length
or a sailing vessel shall not impede
the safe passage of a powerdriven
vessel following a traffic lane.

II. hluti — Sigling skipa, sem eru
í sjónmáli hvert frá öðru.
Notkun.

Section II — Conduct of vessels
in sight of one another.
Rule 11
Application.

Reglur í þessum hluta eiga við skip,
sem eru i sjónmáli hvert frá öðru.

Rules in this Section apply to vessels
in sight of one another.

12. regla

Rule 12
Sailing vessels.

11. regla

Seglskip.

a) Þegar tvö seglskip nálgast hvort annað,
þannig að hætta er á árekstri, skulu
þau vikja hvort fyrir öðru eftir þeim
reglum, sem nú skal greina.
1. þegar þau hafa vind á gagnstæð
borð, skal það skipið, sem hefur
vindinn á bakborða, vikja fvrir
hinu;
2. þegar bæði hafa vind á sama borð,
skal það skipið, sem áveðurs siglir,
vikja fyrir hinu, sem í hléi siglir;
3. ef skip sést til kulborða frá seglskipi, sem hefur vind á bakborða,
og ekki er hægt að ákvarða með
fullri vissu, hvort skipið til kuls
hefur vindinn á bakborða eða
stjórnborða, þá skal víkja fvrir
þvi.
b) Með orðinu „áveðurs“ í þessari grein
er átt við það borðið, sem er gagnstætt þvi, sem stórseglið er haft í, eða
— sé um rásiglt skip að ræða — gagnstætt þvi borði, sem stærsta stagseglið
eða gaffalseglið er haft i.

a) When two sailing vessels are approaching one another, so as to involve
risk of collision, one of them shall
keep out of the way of the other as
follows:
i) when each has the wind on a different side, the vessel which has
the wind on the port side shall
keep out of the way of the other;
ii) when both have the wind on the
same side, the vessel which is to
windward shall keep out of the
way of the vessel which is to leeward;
iii) if a vessel with the wind on the
port side sees a vessel to windward and cannot determine with
certainty whether the other vessel

has the wind on the port or on
the starboard side, she shall keep
out of the way of the other.
b) For the purposes of this Rule the
windward side shall be deerned to be
the side opposite to that on which the
mainsail is carried or, in the case of a
squarerigged vessel, the side opposite
to that on which the largest fore-andaft sail is carried.

Siglt fram úr skipi.

Rule 13
Overtaking.

a) Sérhvert skip, sem siglir fram úr
öðru skipi, skal víkja fyrir þvi, án
tillits til þess, sem annars segir i reglum þessa kafla.
b) Skip telst sigla fram úr öðru skipi,
ef það nálgast það úr átt, sem er meira

a) Notwithstanding anything contained
in the Rules of this Section anv vessel
overtaking any other shall keep out of
the way of the vessel being overtaken.
b) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another

13. regla
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en 22,5 gráður aftan við þverskipsstefnu þess, þ. e, a. s. í þeirri afstöðu,
miðað við skipið, sem siglt er fram úr,
að um nóttu mundi aðeins sjást sku!ljós þess, en hvorugt hliðarljósa.
Þegar ekki er unnt að ákvarða með
vissu, hvort eigið skip teljist sigla
fram lir öðru skipi, þá skal álíta, að
svo sé, og haga siglingu samkvæmt
því.
d) Ekki skal nein breyting, er síðar verður á innbyrðis afstöðu þessara tveggja
skipa, valda því, að skipið, sem siglir
fram úr, falli undir ákvæði í reglum
þessum um skip, er leiðir þeirra liggja
á mis, né leysa það undan þeirri skyldu
að halda sig frá skipi þvi, sem siglt er
fram úr, uns komið er alveg framhjá því á frían sjó.

c)

14. regla
Skip, sem sigla gagnstæðar stefnur.
a)

Þegar tvö vélskip mætast á gagnstæðri
eða því nær gagnstæðri stefnu, svo að
hætt er við árekstri, skulu bæði vikja
til stjórnborða, svo að þau komist
hvort fram hjá öðru á bakborða.

b) Telja verður, að þetta eigi við, þegar
skip sést beint framundan eða því nær
beint framundan. Að nóttu mundi þá
sigluljós skipsins bera saman eða því

sem næst og/eða bæði hliðarljósin
sjást, en að degi til væri afstaða skipsins tilsvarandi.
c) Þegar ekki er unnt að ákvarða með
vissu, hvort skip séu i þeirri afstöðu,
sem að framan greinir, þá skal álíta,
að svo sé, og haga siglingu í samræmi
við það.
15. regla
Þegar leiðir skerast.

Þegar tvö vélskip stefna þannig, að
leiðir þeirra liggja á mis, og hætt er við
árekstri, skal það skipið víkja, sem hefur
hitt á stjórnborða, og skal, ef aðstæður
leyfa, forðast að fara fyrir framan hitt
skipið.

vessel from a direction more than 22,5
degrees abaft her beam, that is in such
a position with reference to the vessel
she is overtaking, that at night she
would be able to see only the sternlight of that vessel but neither of her
sidelights.
c) When a vessel is in any doubt as to
whether she is overtaking another, she
shall assume that this is the case and
act accordingly.
d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not
make the overtaking vessel a crossing
vessel within the meaning of these
Rules or relieve her of the duty of
keeping clear of the overtaking vessel
until she is finally past and clear.

Rule 14
“Head-on sítuation”

a) When two power-driven vessels are
meeting on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve risk
of collision each shall alter her course
to starboard so that each shall pass
on the port side of the other.
b) Such a situation shall be deemed to
exist when a vessel sees the other
ahead or nearly ahead and by night
she could see the masthead lights of
the other in a line or nearly in a line
and/or both sidelights and by day she
observes the corresponding aspect of
the other vessel.
c) When a vessel is in any doubt as to
whether such a situation exists she
shall assume that it does exist and act
accordingly.
Rule 15
“Crossing Situation”

When two power-driven vessels are
crossing so to involve risk of collision,
the vessel which has the other on her
own starboard side shall keep out of the
way and shall, if the circumstances of
the case admit, avoid crossing ahead of
the other vessel.
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16. regla
Stjórntök skips, sem víkur.
Skip, sem á að víkja fyrir öðru skipi,
skal eftir því sem framast er unnt og í
tæka tíð beita stjórntökum, sem um munar og duga til að vikja og veita nóg rúm.
17. regla
Stjórntök skips, sem halda skal stefnu
og ferð óbreyttri.
a) 1. Þegar annað tveggja skipa á að
víkja, skal hitt halda stefnu sinni
og ferð óbreyttri.
2. Á skipi sem halda skal stefnu og
ferð óbreyttri, má samt sem áður
grípa til eigin stjórntaka til að afstýra árekstri, jafnskjótt og Ijóst
er, að um borð í skipi því, sem átti
að víkja, eru ekki gerðar viðhlítandi ráðstafanir til þess samkvæmt
reglum þessum.
b) Þegar skip það, sem halda skal stefnu
og ferð óbreyttri, er af einhverjum
ástæðum komið svo nærri, að ekki
verður komist hjá árekstri með þvi
einu, sem skipið er átti að víkja gerir
til þess. skal hið fyrrnefnda grípa til
hverra þeirra úrræða, sem best geta
afstvrt árekstri.
c) Ef vélskip fvlgir 2. grein a-liðar þessarar reglu til að afstýra árekstri við
annað vélskin, er leiðir þeirra ligght
á mis, skal það, ef aðstæður leyfa.

ekki brevta stefnu til bakborða, þegar
vikið er fvrir skipi, sem það hefur á
bakborðsblið.
d) Regla þessi leysir ekki skinið, sem á
að vikja úr leið, undan þeirri skvldu
sinni.
18. regla
Gagnkvæmar skvldur skipa.
Komi ekki annað fram i 9., 10. og 13.
reglu, gilda eftirfarandi ákvæði:
a) Vélskip, sem er Iaust, skal víkja fyrir:
1. stjórnvana skipi;
2. skipi með takmarkaða
hæfni;

3. skipi að fiskveiðum;
4. seglskipi.

stjórn-

Rule 16
Action by “give-wav” vessel.

Every vessel which is directed to keep
out of the way of another vessel shall, so
far as possible, take early and substantial
action to keep well clear.
Rule 17
Action by “stand-on” vessel.

a) i) Where one of two vessels is to
keep out of the way, the other
shall keep her course and speed.
ii) The latter vessel may, however,
take action to avoid collision bv
her manoeuvre alone, as soon as
it becomes apparent to her that
the vessel required to keep out of
the way is not taking appropriate
action in compliance with these
Rules.
b) When, from anv cause, the vessel reítuired to keep her course and speed
finds herself so close that collision
cannot be avoided by the action of
the giving-way vessel alone, she shall
take such action as will best aid to
avoid collision.
c) A power-driven vessel which takes
action in a crossing situation in accordance with sub-parasranh a) ii)
of this Rule to avoid collision with
another power-driven vessel sball, if
the circumstances of the case admit,
not alter course to port for a vessel on
her own port side.
d) This Rule does not relieve the eiveway vessel of her obligation to keep
out of the way.
Rule 18
Responsibilities between vessels.
Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise require;
a) A power-driven vessel underway shall
keep out of the way of:
i) a vessel not under command:
ii) a vessel restricted in her abilitv
to manoeuvre;

iii) a vessel engaged in fishing;
iv) a sailing vessel.
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b) Seglskip, sem er laust, skal víkja
fyrir;
1. stjórnvana skipi;
2. skipi með takmarkaða stjórnhæfni;
3. skipi að fiskveiðum.
c) Skip að fiskveiðum, sem er laust, skal
eftir því sem framast er unnt víkja
fyrir;
1. stjórnvana skipi;
2. skipi með takmarkaða stjórnbæfni.
d) 1. Sérhvert skip, annað en stjórnvana
skip eða skip með takmarkaða
stjórnhæfni, skal, eftir því sem aðstæður leyfa, forðast að tálma örugga leið skips, sem er bagað vegna
djiipristu og sýnir ljós- eða dagmerki, sem um getur í 28. reglu.
2. Skip, sem er bagað vegna djiínristu, skal sigla með sérstakri
varúð, og taka fullt tillit til hinna
sérstöku aðstæðna skinsins.
e) Sióflugvél á sjó skal að jafnaði halda
sig fiarri öllum skinum og forðast að
tálma siglingu þeirra. Við hær aðstæður. að hætta er á árekstri, skal sióflugvél þó fara að reglum þessa kafla.

III, hluti — Stjórn og sigling skipa,
þegar dregur úr skvggni.
19. regla
Stiórn og sigling skipa í takmörkuðu
skyggni.

a) Retda hessi á við um skin. sem eru
ekki i siónmáli hvert frá öðru, þega1’
sialt er á eða nærri svæði, þar sem
skv.««ni er takmarkað.
h) Sérhvert skin skal si<da með öruggri
ferð. sem er miðuð við aðstæður n«

ástand bveriu sinni veenn taknmrkaðs
skv"<mis. Vélskin skal hafa vélar sinar viðhúnar tafarlausri gnngskintingu.
c) Þegar fara skal eftir reglum í I hluta

hessa kafla, skal á hverju skini taka
fnllt tillit til aðstæðna og ástands
hveriu sinni vegna takmarkaðs
skvggnis.
d) Þegar aðeins verður vart nærveru
Alþt. 1974. A. (9fi. löggjafarþing’).
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b) A sailing vessel underway shall keep
out of the way of:
i) a vessel not under command:
ii) a vessel restricted in her abilitv
to manoeuvre;
iii) a vessel engaged in fishing.
c) A vessel engaged in fishing underway
shall, so far as possible, keep out of
the way of:
i) a vessel not under command;
ii) a vessel restricted in her ahilitv
to manoeuvre.
d) i) Any vessel other than a vessel
not under command or a vessel
restricted in her ability to manoeuvre shall, if the circumstances
of the case admit, avoid impeding
the safe passage of a vessel constrained by her draught. exhibiting the signals of Rule 28.
ii) A vessel constrained bv her
draught shall navigate with particular caution having full regard
to her special condition.
e) A seanlane on the water shall, in
general, keep well clear of all vessels
and avoid impeding their navigation.
Tn circumstances, however, where risk
of collision exists, she sball complv
with the Rules of this Part.
Section ITI — Conduct of vessels in
restricted visibility.
Rule 19

Conduct of vessels in restricted visibility.
a) This Rule applies to vessels not in
sight of one another when navigaling
in or near an area of restricíed
visibility.
b) Everv vessel shall nroceed at a safe
sneed adapted to the nrevailing circumstanees and conditions of restricted visibilitv. A power-driven
vesscl shall have her engines readv
for immediate manoeuvre.
c) F.very vessel shall have dne reaard to
the nrevailing circiunstances and
conditions of restricted visibilitv
when comnlving with Rnles of Section
T of this Part.
d) A vessel which detects bv radar alone
100
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annars skips í ratsjá, skal ganga úr
skugga um, hvort skipin muni nálgast
hvort annað um of og/eða hvort hætta
sé á árekstri. Ef svo er, skal i tæka
tið gera ráðstafanir til að auka fjarlægð milli skipanna og afstvra
árekstri. Ef breytt er um stefnu við
þau stjórntök, skal eftir því sem framast er unnt komast hjá:
1. að breyta stefnu til bakborða fvrir
skipi, sein er framan við þverskipsstefnu, nema breytt sé stefnu
fyrir skipi, sem siglt er fram úr;
2. að breyta stefnu i átt að skipi,
sem er þvert eða aftan við þverskipsstefnu.
e) Þegar þokumerki heyrast frá skipi,
sem virðist vera framan við þvert, eða
óumflýjanlegt er að nálgast um of
annað skip, sem er framan við þvert,
skal sett á minnstu ferð, sem halda má
óbreyttri stefnu með. Þetta á við,
nema þvi aðeins að ekki sé talin hætta
á árekstri. Ef nauðsyn krefur, skal
stöðva skipið alveg og i öllum tilvikum skal sigla með ítrustu varkárni,
þar til hætta á árekstri er liðin hjá.

KAFLT C — LJÓS OG DAGMERKT
20. regla
Notkun.

a) Fvlgja skal reglum þessa kafla, hvernig sem viðrar.
b) Reglunum um siglingaijós skal fylgja
frá sólarlagi tii sólaruppkomu, og má
á þessum tíma engin önnur ljós hafa,
sem unnt er að rugla saman við hin
lögboðnu siglingaljós og gera erfiðara
að greina þau eða draga úr glöggum
einkennum þeirra eða torvelda góða
útsýn frá skipinu.
c) Á skipum. sem eru biiin þeim Ijósurn,
sem fvrirskipuð eru i þessum reglum,
skal einnig hafa ljósin frá sólarunnkomu til sólseturs í takmörkuðu
skvggni, 02 þau má alltaf sýna, þegar
það er álitið nauðsvnlegt.
d) Reelum um dagmerki skal fylgja að
deginum.
e) Siglingaljós og dagmerki þau, sem

the presence of another vessel shall
determine if a close-quarters situation is developing and/or risk of collision exists. If so, she shall take avoiding action in ample time, provided
that when such action consists of an
alteration of course, so far as possible
the following shall be avoided:
i) an alteration of course to port for
a vessel forward of the beam,
other than for a vessel being overtaken;
ii) an alteration of course towards a
vessel abeam or abaft the heam.
e) Except where it has been determined
that a risk of collision does not exist,
everv vessel which hears apparently
forward of her beam the fog signal
of another vessel, or which cannot
avoid a closequarters situation with
another vessel forward of her beam,
shall reduce her speed to the minimum
at which she can be kept on her course.
She shall if necessary take all her wav
off and in any event navigate with
extreme caution until danger of collision is over.
PART C — LIGHTS AND SHAPES
Rule 20
Application.

a) Rules in this Part shall be complied
with in all weathers.
h) The Rules concerning Tights shall be
complied with from sunset to sunrise, and during such times no other
iights shall be exhibited, except such
lights as cannot be mistaken for the
iights specified in these Rules or do
not impair their visibility or distinctive character, or interfere with the
keeping of a proper look-out.
c) The lights prescribed by these Rules
shall, if carried, also be exhibited
from sunrise to sunset to restricted
visibility and may be exhibited in all
other circumstances wThen it is deemed
necessarv.
d) The Rules concerning shapes shall be
eomplied with by day.
e) The lights and shapes specified in
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these Rules shall comply with the
provisions of Annex I to these Regulations.

21. regla
Skilgreiningar.

Rule 21
Definitions.

a) „Sigluljós** er hvítt ljós, sem er í og
yfir langskurðarfleti skips og varpar
samfelldri birtu á 225 gráðu boga af
sjóndeildarhringnum. Sigluljósi skal
þannig komið fyrir, að það lýsi beint
fram og til hliðar 22,5 gráður aftur
fyrir þverskipsstefnu á hvorri hlið
skipsins.
b) „Hliðarljós“ er grænt Ijós á stjórnborðshlið og rautt ljós á bakborðshlið og varpi ljósin hvort um sig samfelldri birtu á 112,5 gráðu boga af
sjóndeildarhringnum. Þeim sé þannig
komið fvrir, að ljósið lýsi beint fram
og til hliðar 22.5 gráður aftnr fvrir
þverskipsstefnu á bvorri hlið eftir þvi
sem við á. Á skipi, sem er stvttra en
20 metrar, má hafa hliðarljósin i einu
samsettu Ijóskeri, sem er i langskurðarfleti skipsins.
c) , Skutl.iós" er hvítt l.jós, sem er komið
f>rrir eins nærri skut skipsins og unnt
er og varpar samfelldri birtu vfir 135
gráðu boga á sióndeildarhrinsnum;
þannig að liósið lýsi heint aftur og
67,5 gráður á hvora hlið skipsins.

a) “Masthead light” means a white light
placed over the fore and aft centreline of the vessel showing an unbroken
light over an arc of the horizon of
225 degrees and so fixed as to show
the light from right ahead to 22,5
degrees abaft the beam on either side
of the vessel.
b) “Sidelights” means a green light on
the starboard side and a red light on
the port side each showing an unbroken light over an arc of the horizon
of 112,5 degrees and so fixed as to
show the light from right ahead to
22,5 degrees abaft the beam on its respective side. In a vessel of less than
20 metres in length the sidelights mav
be combined in one lantern carried
on the fore and aft centreline of the
vessel.
c) “Sternlight” means a white light placed as nearly as practicable at the
stern showing an unbroken light over
an arc of the horizon of 135 degrees
and so fixcd as to show the light 67,5
degrees from right aft on each side
of the vessel.
d) “Towing light” means a vellow lisht
having the same characteristics as the
“sternlight” defined in paragraph c).

d) „Dráttarliós“ er gult ljós, sem lvsir

eins og skutljósið. sem skilsreint er i
c-lið þessarar reglu og er komið fvrir
á sama hátt.
e) ..Hrinsliós“ er liós, sem varnar samfelldri birtu á 360 gráðu hoga sjóndeildarhringsins.
f) .,BIos«íiljós“ er liós, sem blossar með
reslnleeu millibili oe með tiðni, sem
er 120 hlossar eða fleiri á hverri mínlitu.

22. regla
Langdrægni siglingaljósa.

Ljós, sem kveðið er á um að hafa uppi
i reglum þessum, skulu hafa þann Ijósstvrk, sem tilgreindur er í 8. hluta T.
viðauka við reglurnar. Ljósin skulu að
minnsta kosti vera sýnileg þá vegalengd
er hér greinir:

e) “All round light” means a light showing an unbroken light over an arc of
the horizon of 360 degrees.
f) “Flashing light” means a light flashing at regular intervals at a frequency
of 120 flashes or more per minute.
Rule 22
Visibility of Lights.

The lights prescribed in these Rules
shall have an intensity as specified in
Section 8 of Annex I so as to be visible
at the following minimum ranges:
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a) Á skipum, sem eru 50 metrar á lengd
eða lengri:
— siglul.jós sjáist 6 s.jómilur:
— - hliðarljós sjáist 3 sjómilur;
—- skutljós sjáist 3 s.jómílur;
— dráttarljós s.jáist 3 s.jómilur;
-- hvitt, rautt, grænt eða gult hringliós sjáist 3 sjómilur.
1A Á skipum, sem eru 12 metrar eða
lengri, en stvttri en 50 metrar:
—- sigluljós sjáist 5 sjómílur. nema á
skipum, sem eru stvttri en 20
metrar lvsi ljósið 3 siómíliir;
— hliðarljós siáist 2 siómílur;
— skutljós sjáist 2 siómilur:
— - dráttarliós sjáist 2 sjómílur:
— hvítt, r'uitt, srænt eða gult hringIjós siáist 2 sjómílur.
e) Á skinum. sem eru stvttri en 12 metrar:
— sigluljós sjáist 2 s.jómíhir:
- hliðarliós siáist 1 siómilu:
— skutliós siáist 2 siómílur:
-- dráttarliós sjáist 2 siómílur:
— hvitt. rautt. grænt eða gult hringljós sjáist 2 sjómílur.

23. regla
Vélskip, sem er laust.
a) Velskin, sem er laust, skal hafa unpi:
1. si"hiljós fram á;
2. annað siííluljós aftar og ofar en

sigluljósið fram á. Skip, stvttri en
50 metrar, eru ekki skyld að hafa
jietta Ijós, en mega hafa það;

3. hliðarliós;
4. skutljós.

b) Svifskip, sem fer á loftpúða vfir sjóinn og án nokkurs særýmis, skal auk
þeirra siglingaliósa, sem kveðið er á
um að hafa í a-lið bessarar reglu, hafa
uppi gult blossaljós, sem sést hvaðan
sem litið er.
e) Á vélskipi, sem er stvttra en 7 metrar
og fer með 7 siómilna hámarkshraða
á klukkustund, má hafa upni hvítt
hringliós i stað ljósa þeirra, sem kveðið er á um i a-lið þessarar reglu. Þetta

a) Tn vessels of 50 metres or more in
length:
— a masthead light, 6 miles;
— a sidelight, 3 miles:
a sternlight, 3 miles;
— a towing light, 3 miles;
— a white, red, green or vellow allround light, 3 miles.
h) Tn vessels of 12 metres or more in
length but less than 50 metres in
length:
— a masthead light, 5 miles: exeept
that where the length of the vessel
is less than 20 metres, 3 rniles;
— a sidelight, 2 miles;
— a sternlight, 2 miles;
— a towing light, 2 miles:
— a white, red, green or yellow allround light, 2 miles.
e) Tn vessels of less than 12 metres in
length:
— a masthead light, 2 miles;
— a sidelight, 1 mile;
— a sternlight, 2 miles;
— a towing light, 2 miles;
— a white, red, green or yellow allround light, 2 miles.
Rule 23
Power-driven vessels underway.
a) A nower-driven vessel underwav
shall exhibit:
i) a masthead light forward:
ii) a second masthead livht ahaft
of and higher fhan the forward
one: excent that a vessel of less
than 50 metres in lenath shall
not he obliverl to exhihit such
li«ht hnt may do so;
iii) sidelights;
iv) a sternlight.
h) An air-cushion vessel when operating in the nondisplacement mode
shall, in addition to the Ii«hts nrescrihed in paragranh f.a) of this Rule,
exhibit an all-round flashing vellow
light.
e) A power-driven vessel of less than
7 metres in length and wbose maximum speed does not exceed 7 knots
mav, in lieu of the lights prescrihed
in paragraph fa) of this Rule, exhihit
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an allround white light. Such vessel
shall, if practicable, also exhibit sideiights.

24. regla

Rule 24

Skip, sem draga önnur skip
eða ýta þeim.

Towing and pushing.

aj „Vélskip“, sexn dregur annað skip,
skal hafa uppi:
1. tvö sigluljós fram á skipinu og
sé annað lóðrétt upp af hinu; koma
þessi ljós í stað þess, sem kveðið
er á um í 1. grein a-Iiðar í 23.
reglu; þrjú sigluljós, lóðrétt hvert
upp af öðru, þegar lengd skipalestar í drætti, mælt frá skut skipsins, sem dregur, til afturenda skipsins, sem dregið er, verður yfir 200
metra;
2. hliðartjós;
3. skutljós;
4. dráttarljós, lóðrétt ofan við skutljósið;
5. tígullaga dagmerki, þar sem best
verður séð, þegar lengd skipalestar í drætti er yfir 200 metra.
b) Þegar skip, sem ýtir, og annað, sem
ýtt er áfram, eru fast tengd í eina
samsetta heild, þá skal lita á þau sem
eitt vélskip, og hafa skal uppi ljós,
sem mælt er fyrir um í 23. reglu.

a) A power-driven vessel when towing
shall exhibit:
i) instead of the light prescribed
in Rule 23 a) i), two masthead lights forward in a vertical line. When the length of the
tow, measuring from the stern
of the towing vessel to the after
end of the tow exceeds 200 metres, three such lights;

c) Þegar vélskip ýtir öðru skipi áfram
eða dregur það sér við hlið í öðrum
tilvikum en þeim, að um samsetta
heild sé að ræða, þá skal skipið hafa
uppi þessi Ijós:
1. tvö sigluljós fram á skipinu, annað lóðrétt upp af hinu, og koma
þau í stað ljóssins, sem lýst er í
1. grein a-liðar í 23. reglu;
2. hliðarljós;
3. skutljós.
d) Þegar a- og c-liður þessarar reglu á
við vélskip, þá skal það ennfremur
hlíta 2. grein a-liðar í 23. reglu.
e) Á sliipi eða öðru því, sem dregið er,
skal hafa uppi:
1. hliðarljós;

2. skutljós;
3. tigullaga dagmerki, þar sem best
verður séð, þegar lengd skipalestar í drætti verður yfir 200 metra.

ii) sidelights;
iii) a sternlight;
iv) a towing light in a vertical line
above the sternlight;
v) a diamond shape where it can
best be seen, when the length
of the tow exceeds 200 metres.
b) When a pushing vessel and a vessel
being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall
be regarded as a power-driven vessel
and exhibit the lights prescribed in
Rule 23.
c) A power-driven vessel when pushing
ahead or towing alongside, except in
Ihc case of a composite unit, shall
exhibit:
i) instead of the light prescribed
in Rule 23 a) i), two masthead lights forward in a vertical line;
i) sidelights;
iii) a sternlight.
d) A power-driven vessel to which paragraphs a) and c) above apply shall
also comply with Rule 23 a) ii).
c) A vessel or object being towed shall
exhibit:
i) sidelights;
ii) a sternlight;
iii) a diamond shape where it can
best be seen, when the lenght
of the tow exceeds 200 metres.
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f) Ef fleiri skip eru dregin við hlið
dráttarskips, eða þeim er ýtt sainan
hlið við hlið, þá skulu skipin sýna
ljós eins og um eitt skip væri að
ræða;
1. skip, sem ýtt er áfram og ekki er
hluti samsettrar heildar, skal hafa
hliðarljósin fram á skipinu;
2. skip, sem dregið er við hlið dráttarskips, skal hafa uppi skutljós og
frain á skipinu hliðarljós.
g) Sé af gildri ástæðu óframkvæmanlegt
á skipi eða öðru því, sem dregið er,
að hafa uppi ljós þau, sem kveðið er
á um að sýna í e-lið þessarar reglu,
þá skal gera allar hugsanlegar ráðstafanir til að lýsa upp skipið eða það,
sein dregið er. Annars skal að minnsta
kosti gera viðvart um að verið sé með
ljóslaust skip eða annað í drætti.

f) Provided that any number of vessels being towed aíongside or pushed
in a group shall be lighted as one
vessel,
i) a vessel being pushed ahead, not
being part of a composite unit,
shall exhibit at the forward end,
sidelights;
ii) a vessel being towed alongside
shall exhibit a sternlight and at
the forward end, sidelights.
g) Where from any sufficient cause it
is impracticable for a vessel or object
being towed to exhibit the lights prescribed in paragraph (e) above, all
possible measures shall be taken to
light the vessel or object towed or
at least to indicate the presence of
the unlighted vessel or object.

25. regla

Rule 25

Seglskip, sem er laust, og
farkostir undir árum.

Sailing vessels underway and
vessels under oars.

a) Seglskip, sem er laust, skal hafa uppi:
1. hliðarljós;
2. skutljós.
b) Á seglskipi, sem er styttra en 12
metrar, má hafa ljós þau, sem mælt
er fyrir um í a-lið þessarar reglu, í
einu samsettu ljóskeri, á eða nærri
siglutoppi, þar sem það sést best.
c) Á seglskipi, sem er laust, má auk
þeirra Ijósa, sem kveðið er á um í aíið, hafa uppi, á eða nærri siglutoppi,
tvö hringljós, annað lóðrétt upp af
hinu. Efra ljósið skal vera rautt og
neðra ljósið grænt. Hringljósin má þó
ekki hafa uppi með samsetta ljóskerinu, sem heimilað er í b-lið reglunnar.

d) 1. Á seglskipi, sem er styttra en 7
inetrar, skal hafa uppi ljósin, sem
kveðið er á um í a- eða b-lið, ef
slikt er framkvæmanlegt. Ef seglskipið hefur ekki uppi þessi Ijós,
skal raflugt eða tendrað ljósker,
sem sýnir hvitt ljós, vera tiltækt

a) A sailing vessel underway shall exhibit:
i) sidelights;
ii) a sternlight.
b) In a sailing vessel less than 12 metres in length the lights prescribed
in paragraph a) of this Rule may be
in a combined lantern carried at or
near the top of the mast where it
can best be seen.
c) A sailing vessel underway may, in
addition to the lights prescribed in
paragraph a) of this Rule, exhibit
at or near the top of the mast, where
they can best be seen, two all-round
lights in a vertical line, the upper
being red and the lower green, but
these lights shall not be exhibited in
conjunction with the combined lantern permitted by paragraph b) of
this Rule.
d) i) A sailing vessel less than 7 metres in length shall, if practicable, exhibit the lights prescribed
in paragraph a) or b), but if she
does not, she shall have ready at
hand an electric torch or lighted
lantern showing a white light
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2. Á farkosti undir árum má hafa
uppi þau ljós, sem seglskip á að
hafa eftir reglunum, en ef þau
ljós eru ekki sýnd, skal raflugt
eða tendrað ljósker, sem sýnir hvitt
ljós, vera tiltækt, og skal því brugðið upp í tæka tíð til að hindra
árekstur.

which sliall be exhibited in sufficient tirne to prevent collision.
ii) A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this
Rule for sailing vessels, but if
she does not, she shall have
ready at hand an electric torch or
lighted lantern showing a white
light which shall be exhibited in
sufficient time to prevent collision.

e) Á skipi undir seglum, sem jafnframt
er knúið vélarafli, skal fram á skipinu, þar sem best verður séð, hafa
uppi keilu og vísi oddur keilunnar
niður.

c) A vessel proceeding under sail when
also being propelled by machinery
shall exhibit forward where it can
best be seen a conical shape, apex
downwards.

26. regla
Fiskiskip.

a) Skip að fiskveiðum, hvort sem það er
laust eða liggur við akkeri, skal aðeins hafa uppi þau Ijós og merki,
sem kveðið er á um í þessari reglu.
b) Skip að togveiðum, þ. e. skip, sem dregur vörpu eða annað veiðarfæri í sjó,
skal hafa uppi:
1. tvö hringljós, annað lóðrétt upp ai'
hinu; efra ljósið skal vera grænt og
neðra ljósið hvítt, eða dagmerki,
sem er tvær keilur, önnur lóðrétt
upp af hinni, og snúi topparnir
saman; á skipi, styttra en 20 metrar, má í stað þessa dagmerkis hafa
uppi körfu;
2. sigluljós, aftar og ofar en grænu
hringljósið; á skipi, styttra en 50
metrar, er ekki skylt að hafa uppi
þetta ljós, en það má hafa;
3. hliðarljós og skutljós, þegar það er
á ferð, auk þeirra Ijósa, sem á að
hafa uppi eftir þessum lið.
c) Skip að fiskveiðum, annað en skip að
togveiðum, skal hafa uppi:
1. tvö hringljós, annað lóðrétt upp af
hinu; efra ljósið skal vera rautt
og neðra ljósið hvítt, eða dagmerki,

Rule 26
Fishing vessels.

a) A vessel engaged in fishing, whether
underway or at anehor, shall exhibit
only the lights and shapes prescribed
in this Rule.
b) When engaged in trawling, by which
is meant the dragging through the
water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance,
a vessel shall exhibit:
i) two all round lights in a vertical line, the upper being green
and the lower white or a shape
consisting of two cones with
their apexes together in a vertical line one above the other; a
vessel of less than 20 metres in
length may instead of this shape
exhibit a basket;
ii) a masthead light abaft of and
higher than the all-round green
light; a vessel less than 50 metres
in length shall not be obliged to
exhibit such a light but may do
so;
iii) when making way through the
water, in addition to the lights
prescribed in this paragraph,
sidelights and a sternlight.
c) A vessel engaged in fishing, other
than trawling, shall exhibit:
i) two all-round lights in a vertical line, the upper being red and
the lower white or a shape con-
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sem er tvær keilur, önnur lóðréLt
upp af hinni og þannig að topparnir snúi saman; á skipi, styttra
en 20 metrar, má i stað þessa dagmerkis hafa uppi körfu;

sisting of two cones with apexes
together in a vertical line one
above the other; a vessel less
than 20 metres in length may instead of this shape exhibit a
basket;

2. hvítt hringljós eða keilu, þegar
veiðarfæri í sjó ná lengra en 150
metra i lárétta stefnu frá skipinu,
og snúi toppur keilunnar upp og í
þá átt, sem veiðarfærið liggur;

ii) when there is outlying gear extending more than 150 metres
horizontally from the vessel, an
all-round white light or a cone
apex upwards in the direction of
the gear;
iii) when making wTay through the
water, in addition to the lights
prescribed in this paragraph,
sidelights and a sternlight.
d) A vessel engaged in fishing in close
proximity to other vessels engaged in
fishing may exhibit the additional
signals described in Annex II.
e) A vessel when not engaged in fishing
shall not exhibit the lights or shapes
prescribed in this Rule, but only
those precribed for a vessel of her
length.

3. hliðarljós og skutljós, þegar það
er á ferð, auk þeirra ljósa, sem
kveðið er á um að hafa uppi í
þessum lið.
d) Á skipi að fiskveiðum, rétt i námunda
við önnur skip, má auk þess hafa uppi
þau viðbótarmerki, sem lýst er í II.
viðauka við þessar reglur.
e) Þegar skip er ekki að fiskveiðum, má
ekki hafa uppi þau ljós eða dagmerki,
sem kveðið er á um að sýna í þessari
reglu, heldur aðeins þau ljós og dagmerki, sem jafnlöng skip eiga að sýna.
27. regla

Rule 27

Stjórnvana skip og skip með
takmarkaða stjórnhæfni.

Vessels not under command or restricted
in their ability to manoeuvre.

a) Stjórnvana skip skal hafa uppi:
1. tvö rauð hringljós, annað lóðrélt
upp af hinu, og þar sem þau sjást
best;
2. tvær kúlur eða áþekk dagmerki,
annað lóðrétt upp af hinu, og þar
sem þau sjást best;
3. hliðarljós og skutljós, þegar skipið
er á ferð, auk þeirra ljósa, sem á
að hafa uppi eftir þessum lið.
b) Skip með takmarkaða stjórnhæfni,
nema skip við slæðingu tundurdufla,
skal hafa uppi:
1. þrjú hringljós, lóðrétt hvert upp
af öðru, og þar sem þau sjást best.
Efsta og neðsta Ijósið skal vera
rautt, en miðljósið hvítt;
2. sem dagmerki þrjú tákn, lóðrétt
hvert upp af öðru og þar sem best
verður séð. Efsta og neðsta merkið

a) A vessel not under command shall exhibit:
i) two all-round red lights in a vertical line where they can best be
seen;
ii) two balls or similar shapes in a
vertical line where they can best
be seen;
iii) when making way through the
water, in addition to the lights
prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
b) A vessel restricted in her ability to
manoeuvre, expect a vessel engaged
in minesweeping operations, shall exhibit:
i) three all-round lights in a vertical
line where they can best be seen.
The highest and lowest of these
lights shall be red and the middle
light shall be white;
ii) three shapes in a vertical line
where they can best be seen. The
highest and lowest of these shapes
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hendi skipaður lögráðamaður, er skylt að skipa sérstakan lögráðamann til
að standa að umsókninni. Tilmæli um skipun slíks lögráðamanns geta sett fram
yfirmenn stofnunar, þar sem konan er vistuð, eða stofnunar, sem veitt hefur
henni aðstoð, svo og nánustu aðstandendur.
3. Handhafi foreldravalds skal taka þátt í umsókn með konu, ef hún er yngri en
16 ára, nenia sérstakar ástæður mæli því í gegn. Lögráðamaður konu, sem svipt
er sjálfræði, skal á sama hátt taka þátt í umsókn með konu, neina sérstakar
ástæður mæli því í gegn. Þau tilfelli gætu komið fyrir, þar sem eðlilegt er að
leita ekki samþykkis foreldra eða lögráðamanns, og er það háð mati á aðstæðum hverju sinni, hvort slíks samþykkis sé leitað eða ekki.
4. Að því er varðar samþykki mannsins, þá er það sömuleiðis háð mati hverju
sinni, hvort samþykkis verði leitað.
5. Hætti konan við aðgerð er nauðsynlegt að hún staðfesti þann vilja sinn skriflega. Með hlutaðeigandi aðilum er átt við þá er undir greinargerð rita og konuna sjálfa. Undir þennan lið koma ákvæði um skyldur læknis eða félagsráðgjafa að standa á rétti skjólstæðings síns, sé konunni synjað um aðgerð á
sjúkrahúsi, að ástæðulausu að þeirra mati. Til þess að gæta samræmis er nauðsynlegt, að búið sé svo um hnútana, að hafi konu verið synjað um aðgerð á einu
sjúkrahúsi, sé ekki heimilt að framkvæma aðgerðina á öðru sjúkrahúsi, nema
til komi leyfi nefndar skv. 28. gr.
Um 14. og 15. gr.
Þessi ákvæði eru í núgildandi lögum. Ljóst er að sérhæfing leiðir til meira
öryggis í sambandi við þessar aðgerðir sem og aðrar. Fóstureyðing á fyrstu vikum
meðgöngunnar er að vísu lítið inngrip. Aftur á móti getur fóstureyðing í lok 16.
viku verið hættuleg aðgerð, hvað þá sé hún framkvæmd síðar. Eigi að gæta fyllsta
öryggis, þá verður að gera þá kröfu, að viðkomandi læknir hafi þekkingu og vald
á þeim aðgerðum, sem til greina koma, ef slvs ber að höndum við frainkvæmd fóstureyðingar. Til þess að tryggja slíkt sem best, þá skal fóstureyðing einungis heimil
á sjúkraliúsum, sem ráðherra viðurkennir í því skyni.
Um 16. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Þarfnast ekki skýringar.

Uin 17. gr.

Um 18. gr.
Hér er um að ræða rýmkun frá því sem er í gildandi löguin. Ófrjósemisaðgerð
verði heimiluð skv. I., þegar viðkomandi, 25 ára eða eldri, óskar eftir því að vel
íhuguðu máli af þeim ástæðum, að hún/hann óskar ekki eftir því að auka kyn sitt.
Sé viðkomandi ekki fullra 25 ára þá er ófrjósemisaðgerð heimil að þeim skilyrðum
fullnægðum sem upp eru taldar í 18. gr. II.
Um 19. gr.
Þessi grein fjallar um umsókn uin ófrjósemisaðgerð. Samkvæmt 19. gr. 1. mgr.
er nægilegt að sá/sú, sem sækír um ófrjósemisaðgerð skv. 18. gr. I. undirrili
jinn/ein umsókn. Óskin skal vera eindregin og vel íhuguð og skal sérfræðingur
sá, (almennur skurðlæknir eða sérfræðingur í kvensjúkdómum eða þvagfærasjúkdómuin) er aðgerð framkvæmir, ganga úr skugga um það, að þessum skilyrðum
sé fullnægt. Sé um að ræða ófrjósemisaðgerð skv. 18. gr. II., þarf að liggja fyrir uinsókn viðkomandi og rökstudd skrifleg greinargerð tveggja lækna, eða læknis og
félagsráðgjafa. Vegna þess hversu slíkar aðgerðir eru viðamiklar er nauðsynlegt
að annar aðilinn sem undir greinargerð ritar sé sá sérfræðingur sem aðgerð framkvæmir. Sú skylda er lögð honum á herðar, sé ástæða umsóknar utan sérsviðs hans,
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Um 9. gr.

Hér er um að ræða töluverðar breytingar á gildandi löggjöf um fóstureyðinu.
Lagt er til að fóstureyðingar skuli heimilar af félagslegum ástæðum einum saman
þ. e. ef ætla má að þungun og tilkoma barns verði konunni og hennar nánustu
óbærileg vegna óviðráðanlegra félagslegra ástæðna. Til nánari skýringar eru síðan
talin upp nokkur atriði sem taka skal tillit til við mat á aðstæðum. Er þar ekki um
tæmandi talningu að ræða eins og glöggt má greina sbr. ákvæði d. liðs.
1 2. tl. eru taldar upp í 3 liðum læknisfræðilegar ástæður sem heimila fóstureyðingu. Hér er um að ræða sömu ástæður og taldar eru upp í gildandi lögum
(inedicinsk, eugenisk, etisk).
1 3. tl. er fjallað um nauðungarþungun eða þungun sem afleiðingu af öðru
refsiverðu atferli t. d. við ýmis skírlífisbrot skv. alm. hgl. (inedicinsksocial).
Um 10. gr.

Sjálfsagt er að hafa tímatakmörkun í löggjöfinni. Almennt er álilið, að með
tilliti til heilsu móður, andlegrar og líkamlegrar, sé æskilegt, að fóstureyðing sé
framkvæmd, áður en 12 vikur eru liðnar af meðgöngutíma. Nefndin álitur ekki rétt
að hafa tvenns konar tímamörk eftir þvi, hvort um er að ræða félagslegar eða
læknisfræðilegar ástæður.
Með því að taka mið af 12 vikunum er gert ráð fyrir því, að slikum aðgerðum
verði hraðað sem mest og helst framkvæmdar fyrir lok 12. viku.
Þannig ástæður geta þó verið fyrir hendi að þungun uppgötvist ekki fyrr en
eftir þann tíma og er þess vegna gert ráð fyrir því, að framkvæma megi slíka aðgerð fyrir lok 16. viku. Aldrei má framkvæma fóstureyðingu eftir lok 16. viku nema
ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður mæli með því og að lífi og heilsu konu sé stefnt
í því meiri hættu með lengri meðgöngu og/eða fæðingu. Séu og miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs, þá er slíkt einnig heimilt. Til þess að
);oma í veg fyrir það, að slíkar undanþágur verði misnotaðar, þá verður nefnd sú,
sem kveðið er á um í 28. gr., að hafa samþykkt slíkt skriflega.
Um 11. gr.
Þessi grein, sem fjallar um tveggja lækna greinargerð um nauðsyn aðgerðar eða
greinargerð læknis og félagsráðgjafa, verður sérstaklega þýðingarinikil, þegar haft
er í huga, að félagsfræðilegar ástæður eru í dag algengasta orsök umsóknar. Þannig
ætti félagsráðgjafi að fara í heimsókn til konunnar og kynna sér aðstæður á heimili
hennar. Hér vegur það mjög þungt, að kannað verði, hvort hægt sé að bæta úr
þeim félagslega vanda, sem konan á við að búa. Sé um geðræna sjúkdóma að ræða
sern orsök umsóknar er æskilegt, að geðlæknir rannsaki konuna.
Um 12. gr.
Hér er Iögð sú skylda á herðar þeirra er undirrita greinargerð um nauðsyn
aðgerðar, að þeir fræði konuna um áhættu samfara aðgerðinni. Einnig skal konan
frædd um hvaða félagsleg aðstoð henni stendur til boða í þjóðfélaginu. Hér er átt
við alla félagslega aðstoð meðan á þungun stendur, við fæðingu og eftir fæðingu.
Um 13. gr.
Þessi grein fjallar um unisókn um fóstureyðingu og greinargerð og vottorð
hana varðandi. Landlæknir skal sjá um útgáfu sérstakra eyðublaða, er þetta snerta
3g annast afhendingu þeirra.
1. Hér kemur fram sú aðalregla, sú sama og er í gildandi löggjöf, að kona sjálf
standi fyrir umsókn um fóstureyðingar. Einnig skal hún rita undir greinargerð
þá er fylgja ber umsókn.
2. Ef konan er ófær um að gera sér grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, er heimilt
að veita leyfi til hennar samkvæmt umsókn lögráðamanns. Ef ekki er fyrir
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6. gr. Einnig er ætlast til, að ráðgjafarþjónustan veiti fræðslu og ráðgjöf um kynlíf
og um ábyrgð foreldrahlutverks.

Nefndin leggur áherslu á, að miklu máli skipti um árangur ráðgjafaþjónustunnar, að sem hæfast starfsfólk ráðist þar til starfa. Sérstaklega er mikilvægt, að
öll fræðsla og ráðgjöf sé veitt á óhlutdrægan hátt.
Um 3. gr.
í þessari grein er ákvæði um það, hvar veita skuli ráðgjafarþjónustuna. Þykir
heppilegast að hafa hana til húsa á heilsugæslustöðvmn og sjúkrahúsum, og getur
hún verið í starfstengslum við mæðravernd, kvensjúkdómadeildir, geðvernd, fjölskylduráðgjöf og félagsráðgjafaþjónustu. Ekki er þetta tæmandi upptalning, heldur
getur heilbrigðisráðuneytið kveðið nánar á um þetta í reglugerð.
Um 4. gr.
Þessi grein fjallar um það, hverjir starfa skuli að ráðgjafarþjónustunni. Með
henni er afnumið það ákvæði í 1. gr. laga nr. 38/1935, sem bannar öðrum en lækníim að láta i té leiðbeiningar um takmörkun barneigna.
Nefndin telur nauðsynlegt að ná með fræðslu og ráðgjöf til sem allra flesta, og
það verður gert með því að láta einnig aðra starfshópa en lækna taka þátt i leiðbeiningarstarfinu. Þeir starfshópar, sem undir þetta falla, eru auk lækna, t. d. hjúkrunarfólk, ljósmæður, félagsráðgjafar og kennarar.
Um 5. gr.
Hjá ráðgjafarþjónustunni skulu vera á boðstólum allar viðurkenndar getnaðarvarnir gegn hæfilegu gjaldi. Nefndin telur, að þungamiðjan í löggjöf þessari sé
fyrirbyggjandi starf um ráðgjöf og fræðslu um getnaðarvarnir, og beri því að gera
öllum kleift að nota getnaðarvarnir og eigi efnahagur fólks engu að skipta þar um.
Um 6. gr.
Greinin útskýrir nánar í hverju ráðgjöf fyrir fólk, sem íhugar fóstureyðingu
jða ófrjósemisaðgerð, sé fólgin.
Megináherslu skal leggja á ráðgjafa og stuðningsviðtöl.
Nefndin álítur, að fóstureyðing hljóti alltaf að vera neyðarúrræði fyrir hverja
konu. Beri því að athuga gaumgæfilega möguleikana á því, að konan ali barn það,
sem hún gengur með. Sérstaklega er nauðsynlegt að aftra því að konan leiðist út
í fóstureyðingu vegna fjárhagsástæðna eða utanaðkomandi þvingunar. Ber því að
veita konunni alla þá félagslegu aðstoð sem í boði er, til að hjálpa henni til að fæða
barnið og annast það.
Um 7. gr.
Nefndin álítur nauðsynlegt að koma á fræðslu um kynlíf í skólum landsins í
samráði við fræðsluyfirvöld. Eins og málum er liáttað í dag er nánast engin fræðsla
im kynlíf veitt á skyldunámsstiginu. Fræðslu þessa má tengja annari fræðslu samfélagslegs eðlis, svo sem foreldrafræðslu.
Hvað snertir þessa starfsemi sérstaklega, þá er eðlilegast að skólayfirlæknir
annist hana.

Um 8. gr.
Með lífvænlegum þroska er átt við það atriði að fóstur sé farið að sýna lifseinkenni eins og hreyfingar. Eftir 16. viku meðgöngu er fóstur orðið 16 cm á lengd
og er farið að sýna slík lífseinkenni. Af augljósum ástæðum vekur það andúð
þeirra, sem framkvæma eiga slíka aðgerð að gera það svo seint á meðgöngutímanum
nema brýna nauðsyn beri til. Að öðru leyti þarfnast greinin ekki skýringa og skýrist
reyndar best með hliðsjón af næstu greinum hér á eftir.
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snertir viðurkenningu á sjúkrahúsum til slíkra aðgerða. Nefndin er sammála aðstandendum uppliaflega frumvarpsins um það, að almennir skurðlæknar framkvæmi
slíkar aðgerðir. Hins vegar er nefndin ekki samþykk því að kvensjúkdómafræðingar
séu færari um að framkvæma slikar aðgerðir heldur en t. d. sérfræðingar í þvagíæraskurðlækningum. Þess vegna leggur nefndin til að þvagsjúkdómafræðingum
verði einnig heimilaðar slíkar aðgerðir. Mundu þá kvensjúkdómafræðingar framkvæma slíkar aðgerðir á konum og þvagsjúkdómafræðingar á körlum. Jafnframt
leggur nefndin til að ráðherra megi heimila sjúkrahúsalæknum slíkar aðgerðir.
Ráðherra skal hafa samráð við landlækni um slíkar undanþágur. Þessi tillaga nefndarinnar hyggist á nauðsyn þess að lieimila læknum við sjúkrahús úti á landi slíkar
aðgerðir. Þar getur aðstaða til skurðlækninga verið fyrsta flokks þótt ekki sé þar
til að dreifa sérfræðingum þeim, er 1. mgr. 23. gr. telur upp. Nefndin telur ófært
að það eitt geti alltaf komið í veg fyrir að slíkar aðgerðir séu framkvæxndar.
Að öðru leyti visast til greinargerðar með upphaflega frumvarpinu.
___
---- ““•9‘7í
IV. KAFLI
D. Almenn ákvæði.
Ákvæði IV. kafla, þ. e. hin almennu ákvæði, eru að flestu leyti eins og ákvæði
IV. kafla hins upphaflega frumvarps. Nefndin leggur þó til að kveðið verði á um
það, hver skuli sjá um útgáfu á eyðublöðum sem snerta framkvæmd frumvarps þessa,
verði það að lögum. Sem fyrr leggur nefndin til að slíkt verði í verkahring landiæknis.
I 28. gr. frv. eru ákvæði um þriggja manna nefnd, sem skipuð skal í þeim
tilgangi að hafa eftirlit með framkvæmd laganna. Hér er um að ræða ákvæði efnislega samhljóða ákvæðum 27. gr. upphaflega frumvarpsins. í stað þess að máli verði
vísað til heilbrigðisyfirvalda án frekari skýringa um það við hvaða heilbrigðisyfirvöld sé átt, leggur nefndin til að málinu verði visað til landlæknis og skuli hann þá
þegar leggja málið undir úrskurð áðurgreindrar nefndar. Einnig sem mæli fyrir um
starfsaðstöðu nefndarinnai' og tryggingu nefndarmanna á sérfræðiþjónustu, sem
þurfa þykir til þess að leysa þau verkefni, sem nefndinni berast, þar sem hún þarf
að úrskurða þau á ekki lengri tíma heldur en viku.
Að Óðru leyti vísast til greinargerðar með upphaflega frumvarpinu.
Athugasemdir við einstakar greinar frnmvarpsins.
Um 1. gr.
1 1. gr. kemur fram nokkurs konai' stefnuyfirlýsing, þar sem nefndin álítur, að
ráðgjöf og leiðbeiningar um kynlíf, barneignir og takmörkun barneigna eigi að fá
aukið rúm í löggjöfinni. í greininni er því lýst yfir, að fólk skuli eiga kost á ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir. Ætlast er til, að reynt verði að ná með
fræðslu og ráðgjöf jafnt til karla og kvenna, jafnt til ungs fólks sem eldra. Til
þess að tryggja sem best framgang þessarar stefnuyfirlýsingu telur nefndin eðlilegast, að kveðið verði á um það, hvaða aðili skuli hafa með höndum yfirumsjón
með framkvæmd og uppbyggingu slíkrar ráðgjafar og fræðslu. Heppilegast er að
fela landlækni þetta verkefni, og vísast til þess sem um þetta segir hér að framan
i greinargerð.
Um 2. gr.
Þessi grein er nýmæli og er nánari útfærsla á þvi i hverju ráðgjafaþjónustan
er fólgin. Þar er tekið fram, að hjá ráðgjafarþjónustunni geti fólk fengið fræðslu
og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og útvegun þeirra. Auk þess verður þar ráðgjöf fyrir fólk, sem fer fram á fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, sbr. nánar um
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hiisum, sem ráðherra viðurkennir i því skyni, þ. e. að ekki þurfi að vera starfandi
þar sérfræðingur á sviði kvensjúkdóma eða í almennum skurðlækningum. í þessu
tilfelli ber að hafa í huga, að við mörg sjúkrahús úti á landi eru ekki starfandi
slíkir sérfræðingar þótt starfræktar séu skurðstofur við sjúkrahúsin. Aðgerðir sem
þessar eru yfirleitt litið inngrip og á færi hvers iæknis. Sé um að ræða fóstureyðingu
vegna læknisfræðilegra ástæðna þarf hvort eð er annar læknirinn, er greinargerð
semur, að vera starfandi sérfræðingur í almennum skurðlækningum eða kvensjúkdómafræðum.
Ákvæði 16. gr. eru nákvæmlega eins og ákvæði 15. gr. upphaflega frumvarpsins.

III. KAFLT
C. Um ófrjósemisaðgerðir.
Þessi kafli fjallar um ófrjósemisaðgerðir eins og III. kafli upphaflega frumvarpsins, og er að meginuppistöðu eins.
Ákvæði 17. gr frumvarpsins eru eins og ákvæði 16. gr. upphaflega frumvarpsins. Nefndin leggur þó til, að fellt verði niður orðið varanlega. Er þetta gert með
Itliðsjón af þvi, að alls ekki er hægt að fullyrða að slík lokun sáðgangna eða eggvega verði varanleg, þar sem tekist hefur í mörgum tilfellum að tengja slikt saman
aftur og gera virkt. Verði orðið varanlega látið standa, þá er hægt að lita svo á, að
frumvarpið taki aðeins til ófrjósemisaðgerða komi á daginn að tenging heppnist
ekki. Slíkt er ekki ætlunin. Hafa ber i huga að nú eru slikar aðgerðir framkvæmdar
í miklum mæli án holskurðar og gerir það likurnar á tengingu miklu mun meiri.
f IIT. kafla upphaflega frumvarpsins var gert ráð fvrir svokölluðum frjálsum
ófrjósemisaðgerðum, þ. e. eftir 18 ára aldur. Nefndin er fylgjandi ófrjósemisaðgerðnm að ósk viðkomandi, en lítur svo á að aldursmarkið sé alltof lágt. Nefndin vill
færa aldurslágmark upp í 25 ára aldur. Röksemdir fyrir því telur nefndin þær, að
18 ára unglingur mundi i mörgum tilfellum koma til með að iðrast slíks. Þegar við
25 ára aldur hafa margir átt börn og er þvi minni hætta á þvi að um eftirsjá verði
að ræða. Hér má einnig benda á hað, að fæstir hafa öðlast þá lífsrevnslu og þann
þroska i kynferðismálum fyrir 25 ára aldur, að þeir séu færir um að taka slikar
ákvarðanir. Má reyndar um það deila. hvort slikt sé fvrir hendi þegar við 25 ára aldur.
í 18. gr. frumvarpsins eru ákvæði um heimildir til ófrjósemisaðgerðar. Eru þær
svipaðs efnis og i 17. gr. upphaflega frumvarpsins og 21. gr. 2. mgr. nema aldurslágmark er fært upp í 25 ára aldur. Uppsetning er að vísu ekki sú sama, en nefndin
telur þessa uppsetningu skýrari, þ. e. að kveða á um heimildir í einni og sömu grein.
í 19. gr. frv. eru ákvæði um hvaða formsatriða þurfi að gæta svo ófrjósemisaðgerð sé heimil. Ákvæði þetta er svipaðs efnis og ákvæði 18. gr. upphafl. frv. nema
að nefndin telur ástæðulaust að heimila svokallaða frjálsa ófrjósemisaðgerð og gera
það svo að skilyrði, að fvrir þurfi að liggja vottorð læknis. Þar sem gert er ráð fvrir
því, að slíkar aðgerðir verði eingöngu framkvæmdar af sérfræðingum sbr. 23. gr.
frv., ætti að vera nægileg trygging fvrir þvi að aðgerð verði ekki framkvæmd, mæli
læknisfræðilegar ástæður gegn því.
Ákvæði 20. gr. frv. er nákvæmlega eins og ákvæði 20. gr. upphafl. frumvarpsins.
Ákvæði 21. gr. frv. er að öllu leyti eins og ákvæði 19. gr. upphaflega frumvarpsins nema að nefndin leggur til að viðkomandi verði skýrt frá því að aðgerð yeti
komið í veg fvrir að viðkomandi geti aukið kyn sitt. Hvað snertir röksemdir fvrir
þessu, þá visast til þess, sem segir um 17. gr. frv. hér að framan.
Ákvæði 22. gr. frv. eru efnislega eins og ákvæði 21. gr. 1. mgr. upphaflega frumvarpsins.
f 23. gr. frv. eru ákvæði um það hverjir megi framkvæma ófrjósemisaðgerðir.
Slikar aðgerðir eru vandasamar og einungis á færi sérmenntaðra lækna. Þannig telur
nefndin, að i slikum tilfellum sé ekki nægilegt að fyrir liggi samþykki ráðherra hvað

Þingskjal 233

875

meira frjálsræðis í þessum efnum. Að öðru levti en hér að ofan greinir frá eru
greinar frumvarpanna hliðstæðar.
Ákvæði 10. gr. frumvarpanna eru að efni til eins. Þó vill nefndin umrita greinina m. a. vegna þess að nefndin telur rökleysu að tala um fóstureyðingu eftir 10.
viku meðgöngutima, sé lifi fósturs stefnt í því meiri hættu eigi meðganga að halda
áfram. Flestir munu sammála um það, að af fáu stafi fóstri meiri hætta en fóstureyðingu. Nefndin vill umrita greinina þannig að fóstureyðing verði heimil eftir 16.
viku séu miklar likur á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs. Einnig leggur
nefndin til, að um allar fósturevðingar eftir 16. viku skuli gilda sií regla, að þær
megi aðeins framkvæma að fenginni skriflegri heimild nefndar þeirrar, sem kveðið
er á um í 28. gr. frumvarpsins.
Með hliðsjón af því, að nefndin hafnar fóstureyðingu að ósk konu brevtist 11.
gr. frumvarpsins miðað við það fyrra. T.agt er til, að haldið verði í tveggja lækna
greinargerð eins og er skv. lögunum frá 1935. Þó er gert ráð fyrir þvi, að sé eingöngu
um félagslegar ástæður að ræða, þá skuli annar aðilinn vera félagsráðgjafi, sé slíkur
starfandi í viðkomandi heilsugæsluumdæmi. Til þess að af þessu geti orðið, þá þarf
að löggilda starfsheiti félagsráðgjafa og gerir nefndin ráð fyrir því, að frumvarp
það, er lagt var fram á ofanverðu þingi 1973—1974 um félagsráðgjöf, verði endurflutt.
Efni 12. gr. frumvarpsins svipar til 13. gr. upphaflega frumvarpsins. 1 12. gr.
er mælt fyrir um það, að skylt sé að fræða konu um áhættu samfara aðgerðinni.
Einnig er lagt til, að hún hafi hlotið fræðslu um hvaða félagsleg aðstoð henni standi
til boða i þjóðfélaginu og er þá gert ráð fyrir, að þar sé einnig um að ræða fræðslu
um aðstoð eftir barnsburð, en ekki eingöngu meðan á meðgöngu stendur og við
barnsburð sbr. orðalag 9. gr. 1. tl. i. f. i upphaflega frumvarpinu.
Þar sem nefndin leggur til að fóstureyðing samkvæmt ósk konu verði ekki
heimiluð, þá á ákvæði 13. gr. frumvarpsins sér ekki að öllu leyti hliðstæður miðað
við upphaflega frumvarpið. Þó svipar 13. gr. frumvarpsins til 12. gr. upphaflega
frumvarpsins. t 13. gr. er lagt til að kona standi sjálf fyrir umsókn um fóstureyðingu. Hér er um að ræða hliðstæðu við 12. gr. upphaflega frumvarpsins. Samkvæmt
13. gr. frumvarpsins verður að fylgja með greinargerð sú, sem gert er ráð fyrir í
11. gr. frumvarpsins og verður kona einnig að undirrita hana. Þar með er ekki saut
að aðgerð verði heimiluð. Greinargerð samkv. 11. gr. getur skort nægileean rökstuðning og einnig getur komið til þess að synjað verði um aðgerð á viðkomandi
sjúkrahúsi. Komi til slíks þá er sleginn varnagli við því i 13. gr. 5. tl. 2. mgr. frumvarpsins.
Þá leggur nefndin til að bætt verði við 13. gr. einum tölulið, þ. e. 5. t!.. þar sem
mælt er fyrir um það, að hætti konan við aðgerðina, þá beri henni að staðfesta þann
vilja sinn skriflega. Einnig álítur nefndin, að nauðsynlegt sé, með hliðsjón af breytingum þeim, sem hún gerir miðað við upphaflega frumvarpið, að réttur konunnar
verði tryggður komi til þess að henni verði neitað um aðgerð í sjúkrahúsi þrátt fyrir
rökstudda greinargerð sbr. 11. gr. frumvarpsins. Þá ber lilutaðeigandi aðilum, þ. e.
þeim, sem greinargerð semja, skylda til að vísa málinu til úrskurðar nefndar þeirrar, sem kveðið er á um i 28. gr. frumvarpsins telji þeir að konan hafi verið misrétti beitt. Einnig getur konan sjálf lagt málið undir úrskurð nefndarinnar.
Til þess að gæta samræmis leggur nefndin til að hafi konu verið svnjað um
aðgerð i einu sjúkrahúsi, þá sé ekki heimilt að framkvæma hana á öðru sjúkrahúsi
fyrr en úrskurður um að aðgerð skuli framkvæmd liggi fyrir.
f 14. gr. frv. er að finna ákvæði, sem ekki var i upphaflegri gerð frumvarpsins.
Nefndin telur rétt að kveðið sé á um það, að fóstureyðingaraðgerð skuli hagað eftir
fvllstu viðurkenndum kröfum læknisfræðinnar til þess að tryggja það, að konu
verði sem minnst um aðgerðina. Hið sama skal og gilda um nðhúnað konu, er nðgerð fer fram.
Ákvæði 15. gr. frumvarpsins er hliðstætt ákvæði 14. gr. upphaflega frumvarp'sins. Þó leggur nefndin til að nægjanlegt sé, að aðgerðir séu framkvæmdar i sjúkra-
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III.
Efni frumvarpsins og breytingar frá upphaflegri gerð frumvarpsins.

I. KAFLI
A. Ráðgjöf og fræðsla.
Nefndin leggur til að I. kafla hins upphaflega frumvarps um ráðgjöf og fræðslu
varðandi kynlíf og barneignir verði ekki breytt að öðru leyti en því, að kveðið verði
á um yfirumsjónaraðila með uppbyggingu og framkvæmd slíkrar ráðgjafar og
fræðslu. Leggur nefndin til, að landlækni verði falið þetta verkefni. Styðst þetta m. a.
við það, að frá öndverðu hefur landlæknir mest haft með fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir að gera hér á landi. Viðbúið er að fjölga þurfi starfsmönnum við embætti landlæknis í þessum tilgangi. Þá er á það að benda, að í reglugerð nr. 411/1973
um landlækni og embætti hans, sem sett er með stoð í 3. gr. 3. tl. laga nr. 56/1973
um heilbrigðisþjónustu, er kveðið á um sérhæft starfslið við landlæknisembættið
eftir ákvörðun ráðherra. Þannig eru þegar fyrir hendi heimildir fyrir ráðningu sérhæfðs starfsliðs til þess að sinna þessu verkefni.
Hvað snertir fræðslu og ráðgjöf í skólum, þá leggur nefndin til að skólayfirlækni
verði falið að sjá um framkvæmd og fræðslustarf í því tilfelli.
Að öðru levti vísast til greinargerðar með upphaflega frumvarpinu.

II. KAFLI
B. Um fóstureyðingar.
Annar kafli frumvarpsins fjallar um fóstureyðingar eins og í upphaflega frumvarpinu. I 8. gr. frumvarpsins er skýrgreint, hvað átt sé við með fóstureyðingu skv.
frumvarpi þessu. Er sií skýring sama efnis og í upphaflega frumvarpinu að öðru
leyti en því, að nú er lagt til að bætt verði við orðunum „áður en fóstur hefur náð
lífvænlegum þroska".
í 9. gr. frumvarpsins er fjallað um heimildir til fóstureyðingar. Lagt er til að
fóstureyðingar verði heimilar vegna: 1) félagslegra ástæðna, 2) læknisfræðilegra
ástæðna og 3) þungunar, sem átt hefur sér stað vegna nauðgunar eða sé hún afleiðing
af öðru refsiverðu hátterni.
1 9. gr. upphaflega frumvarpsins var gert ráð fyrir því, að fóstureyðing yrði
heimil að ósk konu, ef þargreindum skilyrðum væri fullnægt. Nefndin leggur til að
slíkt verði ekki heimilað. Hins vegar er nefndin sammála því, að fóstureyðing verði
heimiluð vegna félagslegra ástæðna eingöngu. I 9. gr. 2. d) upphaflega frumvarpsins
var gert ráð fyrir þvi að fóstureyðing væri heimil vegna félagslegra ástæðna, þegar
ætla mætti að þungun og tilkoma barns yrði konunni og hennar nánustu erfið vegna
félagslegra ástæðna, sem ekki yrði ráðin bót á. Slík fóstureyðing átti að vera að
læknisráði. Nú er hins vegar gert ráð fyrir því að fóstureyðing verði heimil vegna
félagslegra ástæðna, þ. e. þegar ætla má, að þungun og tilkoma barns verði konunni
og hennar nánustu óbærileg vegna óviðráðanlegra félagslegra ástæðna. Með hliðsjón
af því að þungun og tilkoma barns hlýtur oftast að hafa í för með sér erfiðleika,
sem siðan er hægt að deila um, hvort séu þannig að bót verði á ráðin eða ekki, getur
nefndin ekki fallist á orðalag upphaflega frumvarpsins, þar sem það sé alltof
óákveðið. Þess vegna mælir nefndin með þvi að reynt verði að hafa orðalag ákveðnara þ. e. að þungun verði að vera óbærileg. Mat á sliku hlýtur að vísu alltaf að
vera huglægt en framhjá slíku verður ekki gengið. Nefndin álitur að oftast sé reynt
ið skýra orðalag á vægari veginn og einnig álítur nefndin að allar huglægar skýringar séu mjög háðar áliti almennings í landinu eins og það er á hverjum tima.
Hin mikla aukning fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða hin síðari árin hér á landi
rerður vart skýrð á annan hátt en þann, að þar endurspeglist vilji almennings til
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32. gr.
Ákveða skal með reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara.
33. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Við gildistöku þessara laga falla niður lög nr. 38/1935 um leiðbeiningar fyrir
konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar og Jög nr.
16/1938 um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma eiga i veg
fyrir að það auki kyn sitt. Ákvæði 1. nr. 16/1938 um afkynjanir halda þó gildi sínu.
Greinargerð.
I.
•Formáli.
Hinn 19. nóvember 1973 fylgdi þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
Magnús Kjartansson, úr hlaði frumvarpi til laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Frumvarp þetta var
samið af nefnd, sem upphaflega var skipuð 5. mars 1979 af þáverandi heilbrigðis- og
trvggingamálaráðherra Eggerti G. Þorsteinssyni. Ekki skal starfsemi nefndar þessarar
tíunduð hér, heldur vísast til rits heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins nr. 4
1973 um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Þar er að finna álit nefndarinnar,
greinargerð og frumvarp það, er að ofan greinir frá. Að lokinni fyrstu umræðu um
frumvarp þetta var því vísað til heilbrigðis- og tryggingamálanefndar.
Frumvarp þetta olli miklum deilum jafnt utan þings sem innan. Einkum var
deilt um 9. gr. frumvarpsins, en þar var lagt til að fóstureyðing yrði heimiluð að ósk
konu, væri hún búsett hérlendis eða ætti hún íslenskt ríkisfang, væri aðgerðin framkvæmd fyrir lok 12. viku meðgöngu og ef engar læknisfræðilegar ástæður mæltu
gegn slikri aðgerð. Var hér lagt til að svokallaðar frjálsar fóstureyðingar yrðu
leiddar í lög. Margar skriflegar athugasemdir bárust til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og til Alþingis. Voru þær allar á þá leið að óvarlegt væri að heim
ila algjörlega frjálsar fóstureyðingar hér á landi. Að öðru leyti voru athugasemdir
lítt færðar fram og yfirleitt var lýst yfir stuðningi við aðrar greinar frumvarpsins
og þær taldar til mikilla bóta.
Afdrif þessa frumvarps urðu þau, að aldrei kom til annarrar umræðu um það.
Nefndarálit sá og aldrei dagsins ljós.
II.
Endurframlagning.
Hinn 1. nóvember 1974 skipaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra Matthias
Bjarnason nefnd til þess að undirbúa endurframlagningu þessa frumvarps. Nefndinni var ætlað að kanna athugasemdir þær, sem fram hefðu komið við upphaflega
gerð frumvarpsins og gera tillögur til ráðuneytisins um, hvort og að hve miklu
leyti taka skyldi tillit til einstakra athugasemda. Nefndina skipuðu: Ingimar Sigurðsson, fulltrúi í heilbrigðis- og tryggingamálaráðunevtinu, Ellert B. Schram, alþingismaður og Halldór Ásgrímsson, alþingismaður.
Nefndin hélt 8 fundi. Nefndin viðaði að sér öllum skriflegum athugasemdum,
sem borist höfðu ráðuneytinu og Alþingi. Haldnir voru fundir með landlækni og
fengin voru gögn og upplýsingar frá embætti hans. Einnig hélt nefndin fundi með
stjórn Læknafélags íslands.
Tillögur nefndarinnar hafa mótast af því, að nauðsyn nýrrar löggjafar sé knýjandi og með hliðsjón af því þurfi að vera einhverjir möguleikar á því að frumvarpið geti orðið að lögum.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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25. gr.
Svnjanir umsókna um fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð skulu tilkvnntar tandlækni og þess skal getið hvers vegna umsókn hafi verið synjað.
26. gr.
Heilbrigðisyfirvöldum ber að hafa eftirlit með framkvæmd laganna og her að
stuðla að samræmi í framkvæmd þeirra í öllum landshlutum. Þeim, sem starfa
að framkvæmd laganna, skal veitt fræðsla og leiðbeiningar varðandi framkvæmd
þeirra.
27. gr.
Allir þeir, sem starfa á einn eða annan hátt að framkvæmd laga þessara, eru
bundnir þagnarskyldu um öll persónuleg málefni, sem þeir í því sambandi kunna
að fá vitneskju um.
28. gr.
Rísi ágreiningur um hvort framkvæma skuli fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, skal málinu tafarlaust vísað til landlæknis og skal hann þá leggja málið
undir úrskurð nefndar, sem skipuð skal í þeim tilgangi að hafa eftirlit með framkvæmd laganna.
1 nefndinni skulu eiga sæti 3 menn, einn læknir, einn lögfræðingur og einn
félagsráðgjafi og skulu þeir skipaðir af heilbrigðisráðherra til 4ra ára i senn.
Nefndin skal urskurða málið innan viku frá þvi að henni berst það í hendur.
Skal nefndinni búin starfsaðstaða og henni jafnframt tryggður aðgangur að
þeirri sérfræðiþjónustu, sem þurfa þykir til að levsa þau verkefni sem nefndinni
berast.
29. gr.
Sjúkratryggingar almannatrygginga greiði sjrikrakostnað vegna fóstureyðinga
og ófrjósemisaðgerða.
Kostnaður vegna ráðgjafar og fræðslu á þessu sviði greiðist af almannafé.
30. gr.
Ákvæði þessara laga gilda ekki, ef um nauðsynlegar læknisaðgerðir á æxlunarfærum er að ræða vegna sjúkdóms í þeim, enda þótt fósturlát eða ófrjósemi hljótist af.
31. gr.
1. Læknir, sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, án þess að fullnægt sé skilyrðum 9., 10. eða 18. gr„ skal sæta varðhaldi eða fangelsi allt að
2 árum, nema hærri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum.
Ef rikar málsbætur eru fyrir hendi, má beita sektum. Hafi verkið verið framið
án samþykkis konunnar, skal refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár, og allt
að 12 árum.
2. Læknir, sem framkvæmir fósturevðingu eða ófrjósemisaðgerð án þess að fullnægt sé skilyrðum 11., 12., 13., 19. eða 21. gr„ skal sæta sektum, nema hærri
refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum.
3. Læknir. sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð án þess að fullnægt sé skilyrðum 15. eða 23. gr„ skal sæta sektnm.
4. Framkvæmi aðrir en læknar aðgerðir samkvæmt lögum þessum, skulu þeir
sæta fangelsi allt að 4 árum, nema hærri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum. Hafi verkið verið framið án samþykkis konunnar, skal
refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár, og allt að 12 árum.
5. Hlutdeildarmönnum skal refsað samkvæmt 1. og 4. tl. þessarar greinar.
Gáleysisbrot eru refsilaus samkvæmt lögum þessum.

Þingskjal 233

871

II. Sé viðkomandi ekki fullra 25 ára:
1) ef ætla má að heilsu konu sé hætta búin af meðgöngu og fæðingu.
2) ef fæðing og forsjá barna yrði of mikið álag fyrir hana/hann með hliðsjón
af lifskjörum fjölskyldunnar og af öðrum ástæðum.
3) ef sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu hennar/
hans til að annast og ala upp börn.
4) þegar ætla má að barn viðkomandi eigi á hættu að fæðast vanskapað eða
haldið alvarlegum sjúkdómi, vegna erfða eða sköddunar á fósturstigi.
19. gr.
Ófrjósemisaðgerð er heimil skv. 18. gr. I. el' fyrir liggur umsókn viðkomandi,
undirrituð sbr. 20. gr. á þar til gerðum eyðublöðum, sem landlæknir annast útgáfu á.
Ófrjósemisaðgerð er heimil skv. 18. gr. II. 1), 2), 3) og 4) þegar fyrir liggur
umsókn viðkomandi sbr. 20. gr. og rökstudd skrifleg greinargerð tveggja lækna,
eða læknis og félagsráðgjafa, sé eingöngu um að ræða félagslegar ástæður fyrir
aðgerð. Annar þessara lækna skal vera sá sérfræðingur, sem aðgerðina framkvæmir.
Sé ástæða umsóknar utan hans sérsviðs, ber honum að stvðjast við álitsgerð sérfræðings í viðkomandi grein.
20. gr.
Umsókn skal fylgja yfirlýsing viðkomanda, undirrituð eigin hendi, að henni/
honum sé ljóst í hverju aðgerðin sé fólgin, og að hún/hann fari fram á ófrjósemisaðgerð af frjálsum vilja. (samanber þó 22. gr.).
21. gr.
Áður en ófrjósemisaðgerð er heimiluð samkvæmt lögum þessum, skal viðkomanda skýrt frá því í hverju aðgerðin sé fólgin og að hún geti komið varanlega
i veg fvrir, að viðkomandi geti aukið kyn sitt.
22. 8r-

Ef ástæður til ófrjósemisaðgerðar svo sem segir i 18. gr. II. eru fyrir hendi
eða ef viðkomandi er fullra 25 ára, en er vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða annarra geðtruflana varanlega ófær um að gera sér grein fyrir afleiðingum aðgerðarinnar, er heimilt að veita leyfi til aðgerðar samkvæmt umsókn sérstaklega skipaðs lögráðamanns.
23. gr.
Einungis læknar með sérfræðiviðurkenningu í almennum skurðlækningum, kvensjúkdómum og þvagfæraskurðlækningum mega framkvæma ófrjósemisaðgerðir.
Ráðherra getur þó i samráði við landlækni heimilað sjúkrahúslækni framkvæmd slíkrar aðgerðar.
Aðgerðirnar má einungis framkvæma í sjúkrahúsum er til þess hafa hlotið
viðurkenningu ráðherra.
IV. KAFLI
Almenn ákvæði.
24. gr.
Umsókn, læknisvottorð og greinargerð, sem um getur i 11. og 19. gr. laga
þessara, skal leggja með sjúkraskrá sjúklingsins á sjúkrahúsinu.
Að aðgerð lokinni skal senda landlækni greinargerð um framkvæmd hennar
á þar til gerðum eyðublöðum sem landlæknir lætur í té.
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Áður en fóstureyðing má fara fram, er skylt að konan, sem sækir um aðgerðina, hafi verið frædd um áhættu samfara aðgerðinni og hún hafi hlotið fræðslu
um, hvaða félagsleg aðstoð henni stendur til hoða í þjóðfélaginu. öll ráðgjöf og
fræðsla skal veitt á óhlutlægan hátt.
13. gr.

Umsókn, greinargerð og vottorð skulu rituð á þar til gerð eyðublöð, sem landlæknir gefur út.
Eftirfarandi atriða skal gætt.
1. Kona skal skrifa sjálf undir greinargerð og umsókn um fóstureyðingu.
2. Sé kona vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða af öðrum ástæðum ófær
um að gera sér grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, þá er heimilt að veita levfi
til aðgerðarinnar skv. umsókn lögráðamanns.
3. Sé kona yngri en 16 ára eða svipt sjálfræði, skulu foreldrar eða lögráðamaður
taka þátt í umsókn með henni nema sérstakar ástæður mæli gegn þvi.
4. Sé þess kostur, skal maðurinn taka þátt i umsókn konunnar, nema sérstakar
ástæður mæli gegn þvi.
5. Hætti kona við aðgerð ber henni að staðfesta þann vilja sinn skriflega. Sé konu
synjað um aðgerð, skal það tilkynnt hlutaðeigandi aðilum. Telji hlutaðeigandi aðilar að kona hafi verið misrétti beitt, þá ber þeim skylda til að visa
málinu til úrskurðar nefndar þeirrar, sem kveðið er á um í 28. gr.
Hafi konu verið synjað um aðgerð í einu sjúkrahúsi, er ekki heimilt að
framkvæma aðgerðina á öðru sjúkrahúsi nema leyfi nefndarinnar komi til.
14. gr.

Sjálfri aðgerðinni skal hagað eftir fyllstu viðurkenndum kröfum læknisfræðinnar til tryggingar því að konunni verði sem minnst um aðgerðina. Sama gildir
}g um allan aðbúnað konu er aðgerðin fer fram.
lö. gr.

Einungis læknar mega framkvæma fóstureyðingar. Fóstureyðingu má einungis
framkvæma í sjúkrahúsum, sem ráðherra viðurkennir í því skyni.
18. gr.

Áður en kona, sem gengist hefur undir fóstureyðingu, útskrifast af sjúkrahúsinu, skulu henni veittar leiðbeiningar urn getnaðarvarnir. Ef konan er gift eða
í sambúð, skal maðurinn, ef mögulegt er, einnig hljóta leiðbeiningar um getnaðarvarnir.
Einnig skal konunni gert að skyldu að koma í eftirrannsókn að ákveðnum
tíma liðnum til læknisskoðunar og viðtals.
III. KAFLI
Um ófrjósemisaðgerðir.
17. gr.
Ofrjósemisaðgerð er samkvæmt lögum þessum, þegar sáðgöngum karla eða
eggvegum kvenna er lokað og þannig komið í veg fvrir, að viðkomandi auki kvn
sitt.
.
18- SrOfrjósemisaðgerð er heimil samkvæmt þessum lögum:
I. Að ósk viðkomandi, ef hún/hann, sem er fullra 25 ára, óskar eindregið og að

vel íhuguðu máli eftir því að komið verði i veg fyrir að hún/hann auki kyn
sitt, og ef engar læknisfræðilegar ástæður eru til staðar, sem mæli gegn aðgerð.

Þingskjal 233

869

II. KAFLI
Um fóstureySingar.
8. gr.

Fósturevðing samkvæmt lögmn þessum er læknisaðgerð, sem kona gengst undir
í því skyni að binda endi á þungun, áður en fóstrið hefur náð lifvænlegum þroska.
9. gr.
Fósturevðing er heimil:
1. Félagslegar ástæður:
Þegar ætla má, að þungun og tilkoma harns verði konunni og hennar nánustu
óbærileg vegna óviðráðanlegra félagslegra ástæðna. Við slíkar aðstæðnr skal
tekið tillit til eftirfarandi:
a) Hafi konan alið mörg börn með stuttu millibili og skammt er liðið frá
síðasta barnsburði.
b) Eigi konan við að búa bágar heimilisástæður vegna ómegðar, fátæktar eða
alvarlegs heilsuleysis annarra á heimilinu.
c) Þegar konan getur ekki vegna æsku og þroskaleysis annast barnið á fullnægjandi hátt.
d) Annarra ástæðna, séu þær fvllilega sambærilegar við ofangreindar aðstæður.
2. Læknisfræðilegar ástæður:
a) Þegar ætla má, að heilsu konu, Hkamlegri eða andlegri, sé hætta búin af
áframhaldandi meðgöngu og fæðingu.
b) Þegar ætla má, að liarn, sem kona gengur með, eigi á hættu að fæðast vanskapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar i fósturlífi.
c) Þegar sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvariega úr getu konu
eða manns til að annast og ala upp barn.
3. Ef konu hefur verið nauðgað eða hún orðið þunguð sem afleiðing af öðru
refsiverðu atferli.
10- gr.
Fóstureyðing skal framkvæmd eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok 12.
viku meðgöngutímans.
Fósturevðing skal aldrei framkvæmd eftir 16. viku meðgöngutímans, nema
fvrir hendi séu ótviræðar læknisfræðilegar ástæður og lifi og heilsu konunnar
stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu og/eða fæðingu. Einnig skal fósturcvðing levfileg eftir 16 vikur, séu miklar Hkur á vansköpun, erfðagöllum eða
sköddun fósturs.
Slikar undanþágur eru aðeins heimilar að fenginni skriflegri heimild nefndar.
skv. 28. gr.
11. gr.
Áður en fóstureyðing má fara fram, verður að liggja fyrir skrifleg rökstudd
greinargerð tveggja lækna eða læknis og félagsráðgjafa um nauðsyn aðgerðarinnar.
Sé um læknisfræðilegar ástæður að ræða þá skal annar aðilinn vera starfandi
sérfræðingur í almennum skurðlækningum eða í kvensjúkdómafræðum. Sé um að
ræða félagslegar ástæður eingöngu, þá skal annar aðilinn vera félagsráðgjafi sé
hann starfandi í viðkomandi heilsugæsluumdæmi.
Þar sem ástæða þykir til skal viðkomandi sérfræðingur styðjast við álitsgerð
geðlæknis, sé um geðræna sjúkdóma að ræða.
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Nd.

233, Frumvarp til laga

[130. mál]

um ráðgjöf og fræðsln varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og
ófrj ósemisaðger ðir.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974.)
I. KAFLI
Ráðgjöf og fræðsla.
1. gr.
Gefa skal fólki kost á ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir.
Landlæknir hcfur á höndum yfirumsjón með framkvæmd og uppbyggingu
slíkrar ráðgjafar og fræðslu.
2. gr.
Aðstoð skal veita, eftir þvi sem við á, svo sem hér segir:
1. Fræðsla og ráðgjöf um notkun getnaðarvarnir og útvegun þeirra.
2. Ráðgjöf fyrir fólk, sem ihugar að fara fram á fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð.
3. Kynlífsfræðsla og ráðgjöf og fræðsla um ábyrgð foreldrahlutverks.
3. gr.
Ráðgjafarþjónusta þessi skal veitt á heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum og
má vera í starfstengslum við mæðranefnd, kvensjúkdómadeildir, geðvernd, fjölskylduráðgjöf og félagsráðgjafaþjónustu.
4. gr.
Að ráðgjafarþjónustunni skulu slarfa læknar, félagsráðgjafar, ljósmæður,
hjúkrunarfólk og kennarar, eftir því sem þörf krefur.
5. gr.
Allar viðurkenndar getnaðarvarnir skulu fást hjá ráðgjafarþjónustunni. Unnið
skal að því að auðvelda almcnningi útvegun getnaðarvarna, m. a. með því, að
sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra.
6. gr.
Ráðgjöf fyrir fólk, sem íhugar fóstureyðingu eða ófrjóseinisaðgerð, tekur til
þess, sem hér segir:
1. Læknishjálp.
2. Þungunarprófanir.
3. Ráðgjafar- og stuðningsviðtöl.
4. Félagsleg aðstoð.
5. Aðstoð við urnsókn og tilvísun til sjúkrahúss.
7. gr.

í samráði við fræðsluyfirvöld skal veita fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlífsins á skyldunámsstigi í skólum landsins. Einnig skal veita fræðslu á öðrum
námsstigum.
Skólayfirlæknir skal sjá uni framkvæind og uppbyggingu fræðslustarfs skv.
þessari grein.
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l’ús. kr.

25. Við 1 19 01 Stimpilgjald.
Fyrir „404 000“ kemur ............................................................................
26. Við 1 19 02 Aukatekjur.
Fyrir „48 500“ kemur .............................................................................
27. Við 1 19 03 Þinglýsingar.
Fyrir „178 000“ kemur ............................................................................
28. Við 1 19 11 Bifreiðaskattur.
Fyrir „395 000“ kemur ............................................................................
29. Við 1 19 13 Skrásetningargjald bifreiða.
Fyrir „12 000“ kemur .............................................................................
30. Við 1 19 14 Skoðunargjald bifreiða.
Fyrir „17 000“ kemur ..............................................................................
31. Við 1 19 21 Lestagjald.
Fyrir „1 600“ kemur ...............................................................................
32. Við 1 19 23 Skipaskoðunargjald.
Fyrir „3 500“ kemur ...............................................................................
33. Við 1 19 32 Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna.
Fyrir „398 000“ kernur ............................................................................
34. Við 1 19 33 Leyfisgjald.
Fyrir „18 000“ kemur .............................................................................
35. Við 1 19 98 Sérlyfjagjald.
Fyrir „800“ kemur ...................................................................................

Nd.

230. Lög

460 000
53 000
200 000
412 000
9 800
16 800
1 800
4 500
393 000
17 700
1 300

[106. mál]

uin breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun á loðnu til bræðslu.
(Afgreidd frá Nd. 19. des.)
Samhljóða þskj. 197 (sbr. 122).

Nd.

231. Lög

[118. mál]

um breyting á löguin nr. 22 1973, um breyting á lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64 1965.
(Afgreidd frá Nd. 19. des.)
Samhljóða þskj. 155.

Nd.

232. Lög

um Frainleiðslucftirlit sjávarafurða.
(Afgreidd frá Nd. 19. des.)
Samhljóða þskj. 223 (sbr. 67).

[64. mál]
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Sþ.

229. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá meiri lil. fjárveitinganefndar.
Við 3. gr.
t>ús. lu-.
1. Við 1 11 02 Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda.
Fyrir „754 200“ kemur ............................................................................
803 800
2. Við 1 11 11 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda o. fl.
Fyrir „369 300“ kemur ............................................................................
479 yyo
3. Við 1 12 01 Eignarskattur einstaklinga.
Fyrir „203 000“ kemur ............................................................................
217 000
4. Við 1 12 02 Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga.
Fyrir „2 030“ kemur ...............................................................................
2 170
5. Við 1 12 03 Eignarskattur félaga.
Fyrir „212 000“ kemur ............................................................................
226 000
6. Við 1 12 04 Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga.
Fyrir „2 120“ kemur ...............................................................................
2 260
7. Við 1 13 01 Tekjuskattur einstaklinga.
Fyrir „6 381 000“ kemur .......................................................................... 6 415 000
8. Við 1 13 01 Skattafsláttur.
Fyrir „600 000“ kemur ............................................................................
625 000
9. Við 1 13 02 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga.
Fyrir „63 810“ kemur .............................................................................
64 150
10. Við 1 13 03 Tekjuskattur félaga.
Fyrir „850 000“ kemur ............................................................................ 1030 000
11. Við 1 13 04 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga.
Fyrir „8 500“ kemur ...............................................................................
10 300
12. Við 1 15 01 Aðflutningsgjöld.
Fyrir „10 000 000“ kemur ...................................................................... 10 192 000
13. Við 1 15 01 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga.
Fyrir „500 000“ kemur ............................................................................
510 000
14. Við 1 15 02 Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum.
Fyrir „40 000“ ltemur .............................................................................
37 000
15. Við 1 15 05 Byggingasjóðsgjald af innl'lutningi.

Fyrir
16. Við 1
Fyrir
17. Við 1
Fyrir
18. Við 1
Fyrir
19. Við 1
Fyrir
20. Við 1
Fyrir
21. Við 1
Fyrir
22. Við 1
Fyrir
23. Við 1
Fyrir
24. Við 1
Fyrir

„50 000“ kemur .............................................................................
50 960
15 11 Innflutningsgjald af bensíni.
„1 751 000“ kemur .......................................................................... 1 742 000
15 12 Gúmmígjald.
„99 000“ kemur .............................................................................
96 000
15 21 Innflutningsgjald af bifreiðum.
„635 000“ kemur ............................................................................
630 000
16 04 Álgjald.
„337 000“ kemur ............................................................................
320 000
17 01 Söluskattur.
„16 877 000“ kemur ...................................................................... 17 870 000
17 01 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga.
„1 033 000“ kemur .......................................................................... 1 080 000
17 21 Launaskattur.
„2 212 000“ kemur ......... ............................................................. 2 400 000
17 31 Rekstrarhagnaður Á. T. V. R.
„3 500 000“ kemur .......................................................................... 4 100 000
17 32 Gjald af seldum vindlingum.
„32 972“ kemur .............................................................................
43 301
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42. Við 6. gr. XXXI. Nýir liðir:
a. Að ábyrgjast allt að 50 m. kr. lán fyrir Náttúrulækningafélag íslands vegna
byggingar heilsuhælis i Hveragerði, gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin
metur gildar.
b. Að hækka framlög skv. þingsáiyktun um landgræðslu- og gróðurverndaráætlun frá 28. júlí 1974 í samræm.i við þá hækkun framkvæmdakostnaðar,
sem kann að verða skv. útreikningi Hagstofu íslands.
e. Að fella niður aðflulningsgjöld og söluskatt af jarðhor, sem Jarðboranir
ríkisins flytja inn frá Bandaríkjunum.
d. Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskalt af stjörnukíki, sem Valhúsaskóli fær að gjöf.
e. Að festa kaup á Nesstofu, ásamt hæfilegri lóð.
f. Að endurgreiða söluskatt og aðflutningsgjöld af sjúkrabifreið fyrir Hvammstangalæknishérað.
g. Að taka lán allt að 100 m. kr. til kaupa á tækjum fyrir Landhelgisgæsluna.
h. Að ábyrgjast allt að 80 m. ltr. lán fyrir Sjómannadagsráð í Reykjavík og
Hafnarfirði vegna nýbyggingar dvalarheimilis aldraðra í Hafnarfirði, gegn
tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar.
i. Að fella niðux- aðflutningsgjöld og söluskatt af merktum borðbúnaði spítala,
hæla, elliheimila og annarra heilsugæslustöðva.
j. Að taka lán allt að 50 m. kr. lil að Ijúka framkvæmdum við Fæðingadeild
Landspítalans.
k. Að taka lán allt að 20 m. kr. til að leggja varanlegt slitlag á flugvöllinn á
ísafirði. Lánið verði endurgreitt af framkvæmdafé til flugvalla á árinu 1976.
l. Að ábyrgjast fyrir St. Jósepsspítala í Hafnarfirði allt að 15 m. kr. lán vegna
viðbyggingar við spítalann gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar.
m. Að ábyrgjast lán allt að 15 m. kr. fyrir Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
til áframhaldandi uppbyggingar orlofsheimila að Munaðarnesi gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar.
n. Að heimila Hafnabótasjóði að taka lán allt að 40 m. kr. til að létta greiðslubyrði hafnarsjóða af lánum samkv. reglum sjóðsins. Ráðherra skal gera
tillögu til fjárveitinganefndar um, skiptingu fjárins, og skal við skiptinguna
hafa hliðsjón af tekjum og gjöldum hafnarsjóðs, framlagi sveitarfélags til
hafnarsjóðs, fólksfjölda og öðrum þeim atriðum, sem hafa áhrif á greiðslugetu hafnarsjóðsins.
o. Að breyta inneign Ríkisábyrgðasjóðs hjá flóabátnum Baldri að upphæð allt
að 10 m. kr. í hlutafjáreign ríkissjóðs í félaginu.
p. Að taka lán allt að 350 m. kr. vegna stofnlínulagnar frá Andakílsárvirkjun
að Laxárvatni í A.-Hún.
r. Að taka lán allt að 150 m. kr. vegna undirbúningsframkvæmda Kröfluvirkjunar.
s. Að taka lán allt að 150 m. kr. til undirbúningsframkvæmda vegna Bessastaðaárvirkjunar.
t. Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til stofnlínu frá Andakílsárvirkjun að Laxárvatni í A.-Hún.
u. Að ábyrgjast fyrir Skúla Pálsson fiskræklarbónda allt að 15 m. kr. lán
vegna byggingar fiskeldisstöðvar í landi jarðarinnar Þóroddsstaða II í
ölfushreppi gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar.
43. Við 6. gr. XXXV. Nýr liður:
Fjármálaráðherra er heiinilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 657 m. kr.
innlent lán, þar af 332 m. kr. vegna orkuniála og 300 m. kr. vegna vegamála.
44. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Skattvísitala árið 1975 skal vera 151 stig, miðað við 100 stig árið 1974.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

Stofnlínur:
Bláfeldur — Vegamót ...............................................
13 500
Ólafsvík — Grundarfjörður ......................................
6 900
Skógarstrandarlina ....................................................
17 500
Mjólkárvirkjun — Breiðdalur ..................................
51 300
Skeiðfoss — Dalvík ..................................................
30 000
Lína til aðveitust., Akureyri ..................................
7 000
Reyðarfjarðarlina ......................................................
30 000
Línubreyt., Fáskrúðsfj., — Breiðdv...........................
14 000
Línur til aðvst. Eyvindarár ......................................
8 000
Línur að sæstr. Berufirði .........................................
8 000
Víkurlína, þéttir og spennust.....................................
6 000
------------------Aðveitustöðvar:
Akranes, tenging viðAndakíl ....................................
4 400
Vegamót .....................................................................
45 500
Snæfellsnes, aðveitustöðvar ....................................
30 000
Patreksfj., færsla ......................................................
3 600
ólafsfjörður ...............................................................
20 000
Akureyri ......................................................................
15 500
Húsavík ......................................................................
3 600
Eyvindará v/Egilsstaða ...........................................
22 000
Reyðarfj........................................................................
18 100
Fáskrúðsfj.....................................................................
2 700
Stöðvarfj.......................................................................
9 000
Breiðdalsvík ...............................................................
9 000
Berufjarðarströnd ......................................................
9 000
Djúpivogur (%) ........................................................
9 000
Þorlákshöfn ...............................................................
6 000
Korpa ..........................................................................
18 000
------------------Innanbæjarkerfi ..........................................................................
Dísilstöðvar:
Reykhóíar ...................................................................
14 900
Laxárvatn, lúkning ....................................................
28 000
Seyðisfjörður .............................................................
14 900
Hornafjörður .............................................................
54 000
Raufarhöfn, flutn........................................................
6 000
Hreyfanleg varast.í Norðurl. eystra...........................
12 000
------------------Vélar og tæki .............................................................................

192 200

225 400
90 000

129 800
25 000

Samtals 1 017 000
-4- Heimtaugagjöld
20 000
Samtals

41. Við 5. gr. 2 11 331 Jarðboranir ríkisins.
a. Við 3 30 Fjárfestingar.
Fyrir „313 000“ kemur ......................................................................
b. Við 4 20 Tekin lán.
Fyrir „313 000“ kemur ......................................................................

997 000

333 000
333 000
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f. 8 VHF móðurstöðvar f. bifreiðar (ófyrirséð) ..
6 000
g. Vestmannaeyjar: millibylgja í Klauf ..............
3 000
h. Tæki f. radíóeftirlit (ófyrirséð) ........................
2 000
----------------

39 000

6. Einkasí mstöð var:
Sjálfvirkar:
a. Símatæknideild ....................................................
5 000
b. Bæjarsimi Reykjavíkur ......................................
30 000
---- ----------Handvirkar:
a. Símatæknideild ....................................................
11 000
b. Bæjarsími Reykjavíkur ......................................
24 000
----------------

39 000

7. Símatalfæri:
a. Símatæknideild ....................................................
9 000
b. Bæjarsími Reykjavíkur ......................................
16 000
----------------

70 000

8. Hús:
a. Stöðvarfjörður ....................................................
7 000
b. Breiðdalsvík ........................................................
7 000
c. Djúpivogur ..........................................................
7 000
d. Grindavík ...........................................................
3 000
e. Mývatn .................................................................
1000
f. Brúarland ............................................................
6 000
g. Keflavík ...............................................................
3 000
h. Tengihús og önnur simahús (ófyrirséð) .........
18 000
i. Birgðast., Egilsst...................................................
2 000
j. Birgðahús, Jörfa .................................................
3 000
k. Hellissandur ........................................................
5 000
l. Bolungarvík ..........................................................
5 000
m. Hólmavík ............................................................
5 000
Strandarstöðvahús ....................................................
3 000
----------------

35 000

35 000

25 000
25 000

75 000
75 000

a. Póststofan í Reykjavík ......................................
3 000
b. Tæknideild ..........................................................
17 000
----------------

20 000

40. Við 5. gr. 2 11 321 Rafmagnsveitur ríkisins.
20 000
a. Við 3 30 Fjárfestingar, almennar.
Fyrir „680 000“ kemur ...................................................................... 1017 000
b. Við 4 20 Tekin lán.
Fyrir „910 000“ kemur ...................................................................... 1247 000
Á sérstöku yfirliti kemur sundurliðun fjárfestinga á þessa leið:
Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins 1975 (2 11 321).
Virkjanir:
1. Lagarfossvirkjun ........................................................
99 600
2. Mjólká II ....................................................................
245 000
3. Smyrlabjargaárvirkjun .............................................
10 000
354600

862

Þingskjal 228
Þús. kr.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Aðaldalur, S-Þing.................................................
3 000
Nesjahr., A-Skaft.................................................
9 000
Þingeyri—Núpur, V-fs.........................................
5 000
Gaulverjabæjar- og Villingaholtshr., Árn.........
7 000
Ýmsar framkv.......................................................
7 000
ófyrirséð ...........................................................
10 000
----------------

70 000
180 000

3. Landsímasambönd:
Jarðsíma- og loftlínuleiðir:
a. Selfoss, Aratunga.................................................
17 000
b. Laugarvatn ..........................................................
5 000
c. Selfoss, Hveragerði .............................................
3 000
d. Húsavík, Máná ....................................................
9000
e. Þingeyri, Önundarfj.............................................
8 000
f. Þingeyri, Bildudalur ...........................................
13 000
g. Ófyrirséð ...........................................................
10 000
---------------Radíóleiðir:
a. Álftanes, Stykkishólmur, 960 rásir ..................
8 000
b. Gagnheiði, Vaðlaheiði, 300 rásir.......................
10 000
c. Björg, Vaðlaheiði, 300 rásir ...............................
1 500
d. Raufarhöfn, Tjörnes, 60 rásir...........................
9 000
e. Gjögur, Blönduós, 1 rás......................................
1 500
f. Bráðabirgða, VHF sambönd ...............................
3 000
g. Reykjavik, Hvolsvöllur/Vestm. 960/300 rásir ..
35 000
---------- :----Fjölsímaleiðir:
1. Húsavík, Raufarhöfn, 24 rásir, Húsavík, Kópasker, 12 rásir ......................................................
12 000
2. Rvik og Breiðholt, osc. statif, GK fitter og GDF
statif ....................................................................
10 000
3. 12/24 rása fjölsímar fyrir ýmsar símstöðvar
(ófyrirséð) ...........................................................
10 000
4. Reykjavík, Vestmannaeyjar, 120 rásir. Reykjavík, Hvolsvöllur, 1X60 grúppa. Vik, Hvolsvöllur, 60 rásir .........................................................
15 000
----------------

65 000

68 000

47 000
180 000

4. Fjarritar:
Tónritsimabúnaður ..................................................
17 400
Ritsimatæki ...............................................................
8 600
---------------5. Radíóstöðvar:
Fastar stöðvar.
a. Höfn: millibylgja á Stokksn................................
b. Reykjavík: millibylgja í Gróttu f. 2311 ...........
c. Reykjavík: millibylgja í Grindavik f.2311 ...
d. SSB viðtæki (faststillt) (ófyrirséð) ................
e. 5 VHF strandarstöðvar ......................................

26 000
26 000

13 500
2 000
2000
2 500
8 000
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8. Hús ............................................................................
75 000
9. Bifreiðar og vinnuvélar .........................................
20 000
10. Ófyrirséð ..................................................................
35 000
---------------Fjárfestingaráætlun 1975, sundurliðun.
1. Sjálfvirkar símstöðvar:
Nýjar stöðvar:
a. Breiðholt ...........................................................
2 000
b. Breiðamýri ..........................................................
1 300
c. Reykjaskóli ........................................................
200
d. Laugarbakki ........................................................
300
e. Staðarhóll ...........................................................
1300
f. Varmahlíð ............................................................
300
g. Bólstaðarhlíð ......................................................
300
h. Víðihlíð ...............................................................
300
---------------Stækkanir á eldri stöðvum:
a. Akureyri .............................................................
26 000
b. Telexstöðin í Reykjavík ..................................
8 000
c. Grindavík ...........................................................
34 000
d. Egilsstaðir ..........................................................
250
e. Höfn ....................................................................
600
f. Eskifjörður ........................................................
250
g. Hjalteyri .............................................................
100
h. Húsavík ...............................................................
700
i. Brúarland ...........................................................
600
j. Keflavik .............................................................
1500
k. Laugarvatn ........................................................
1300
l. Selfoss .................................................................
400
m. Siglufjörður ........................................................
300
n. Bæjarsimi Rvík ..................................................
20 000
---------------2. Línukerfi fyrir símnotendur:
í bæjum og kauptúnum:
a. Reykjavíkursvæði .............................................
4 000
b. Reykjanessvæði .................................................
6 500
c. Vesturland ..........................................................
5 500
d. Vestfirðir ...........................................................
4 300
e. Norðurl. vestra ....................................................
5 500
f. Norðurl. eystra ....................................................
8 500
g. Austurland ..........................................................
7 000
h. Vestmannaeyjar .................................................
1700
i. Suðurland ..........................................................
7 000
j. Sandg., Gerðahr. (ófyrirséð) ..............................
10 000
k. Bæjarsími Rvík ..................................................
50 000
---------------í sveitum:
a. Laugarás, Aratunga, Árn.....................................
8 000
b. Kaupvangssveit .................................................
3 000
c. Sæmundarhlíð, Skag.............................................
3 000
d. Tjörnes, S-Þing....................................................
7 000
e. Svalbarðsströnd, S-Þing........................................
8 000

750 000

6 000

94 000
100 000

110 000
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35. Við 4. gr. 1 10 342 Sjóslysanefnd 0 20 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „523“ kemur .................................................................................
36. Við 4. gr. 1 10 651 03 Ferðamálasjóður.
Fyrir „10 000“ kemur .............................................................................
37. Við 4. gr. 1 11 301 Orkustofnun 0 20 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „154 167“ kemur ..........................................................................
38- Við 4. gr. 1 11 371 04 Lán til jarðhitaleitar.
Fyrir „9 000“ kemur ...............................................................................
39. Við 5. gr. 2 10 101 Póstur og sími
Liðurinn orðast svo:
101 Póstur og sími:
0 10 Laun .................................................................. 1760 000
0 20 önnur rekstrargjöld .........................................
996 000
0 27 Viðhald ..............................................................
194 000
0 70 Vextir ..................................................................
24 000
0 80 Afskriftir ...........................................................
792 000
Gjöld samtals .................................................. .
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ........................................................
1 90 Annað .................................................................

6. Einkasímastöðvar.

7. Símatalfæri

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

15 000
156 167
9 300

3 766 000
3 778 000
3 000
141000

Tekjur samtals .................................................... 3 922 000
Mismunur ...........................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ...................................................
182 000
3 30 Fjárfestingar .....................................................
750 000
3 90 Annað .................................................................
169 000
Inn:
4 20 Tekin lán ...........................................................
153 000
4 40 Afskriftir ...........................................................
792 000
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........................................
156 000
Sundurliðun fjárfestinga kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Fjárfesting Pósts og síma 1975 (2 10 101 330).
1. Sjálfvirkar símstöðvar.
a. Nýjar stöðvar ....................................................
6 000
b. Stækkanir á eldri stöðvum ...............................
94 000
2. Línukerfi fyrir simnotendur.
a. 1 bæjum ...............................................................
110 000
b. í sveitum ...........................................................
70 000
3. Landsímasambönd.
a. Jarðsíma- ogloftlinuleiðir .................................
65 000
b. Radíóleiðir ..........................................................
68 OÖO
c. Fjolsímaleiðir ...................................................
47 000
4. Fjarritar.
a. Tónritsímabúnaður ...........................................
17 000
b. Rítsimatæki
...................................................
9 000
5. Radíóstöðvar.
a. Fastar stöðvar ....................................................
39 000
a. Sjálfvirkar ..........................................................
b. Handvirkar ........................................................

2 523

35 000
35 000
25 000

156 000
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20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

b. Á eftir c. 22:
Bjarteyjarsandur ...............................................................................
100
Vi8 4. gr. 1 04 241 03 Inn-Djúpsáætlun.
Fyrir „5 000“ kemur.................................................................................
7 000
Við 4. gr. 1 04 299 10 Til félags áhugamanna um fiskrækt.
Fyrir „25“ kemur .....................................................................................
125
Við 4. gr. 1 04 299 Nýir liðir:
18 Til Búnaðarsambands Norðurlands vegna kaupa á heykögglaverksmiðju ...............................................................................................
2 000
19 Til Búnaðarsambands Suðurlands vegna kaupa á heykögglaverksmiðju ...............................................................................................
2 000
Við 4. gr. 1 04 503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum 0 80 Gjaldfærður
stofnkostnaður
Fyrir „500“ kemur.....................................................................................
5 500
Við 4. gr. 1 05 299 10 Verðuppbætur á línufisk.
Fyrir „20 000“ kemur .............................................................................
26 000
Við 4. gr. 1 07 975 Styrktarsjóður fatlaðra.
Fyrir „3 300“ kemur .................................................................................
4 000
Við 4. gr. 1 07 999 13 Slvsavarnafélag tslands.
Fyrir „8 017“ kemur ..............................................................................
11197
Við 4. gr. 1 07 999. Nýr liður:
35 Styrktarfélag vangefinna á Norðurlandi ......................................
100
36 Styrktarfélag vangefinna á Austurlandi ........
100
37 Foreldrafélag fjölfatlaðra barna ....................................................
300
38 Til Heilsuhælis Náttúrulækningafélags Islands vegna byggingarframkvæmda i Hveragerði ...............................................................
3 000
Við 4. gr. 1 08 101 Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið 0 10 Laun.
Fyrir „14 246“ kemur .............................................................................
15 246
Við 4. gr. 1 08 399 09 Krabbameinsfélag fslands.
Fyrir „8 338“ kemur ...............................................................................
12 307
Við 4. gr. 1 09 383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn.
Fyrir „17 936“ kemur .................................... .........................................
17 788
Niður fellur:
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. vfirröntgenkona.
Við 4. gr. 1 09 384 Stvrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur.
Fvrir „12 069“ kemur .............................................................................
12 269
Við bætast í stafrófsröð:
a. Margrét Jónsdóttir ........................................................................ .
100
b. Sigrún Eiriksdóttir .............................................................................
100
Við 4. gr. 1 10 211 Vegagerð.
a. Við 0 20 Viðhald.
Fvrir „700 000“ kemur ......................................... ..................... .
750 000
b. Við 0 80 Gialdfærður stofnkostnaður.
Fvrir „1679 519“ kemur ............................................................. .
1909 619
c. Við 0 91 Til fvrirtækja i B-hluta.
Fvrir ,.31 300" kemur ........................................................... ..............
38000
d. Við 0 92 Til sveitarfélasa.
Fvrir „336 800“ kemur .................................................................
350 000
e. Við 0 94 Ti, einstaklinga, heimila og samtaka.
Fvrir „2 580“ kemur ........................................... ..................
5 000
Við 4. sr. 1 10 333 05 Landsbafnir.
Fvrir „439 226“ kemur ..........................................................................
524 226
Við 4. gr. 1 10 341 Siglingastofnun rikisins 0 10 Laun.
Fyrir „30 739“ kemur ..............................................................................
32 739
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228. Breytingartillðgur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 206.
Frá fjárveitinganefnd.
Þús. kr.

1. Við 1. gr. 3 Lánahreyfingar út: Endurgreiðsla spariskírteina útgefinna 1964.
Fyrir „500 000“ kemur ..........................................................................
2. Við 4. gr. 1 00 201 Sérfræðileg aðstoð fvrir þingflokka.
Fyrir „6 000“ kemur .................................................................................
3. Við 4. gr. 1 02 201 Háskóli íslands. Nýr liður:
19 Námsbraut i sjúkraþjálfun ...............................................................
4. Við 4. gr. 1 02 553 HúsmæðraskóJar 0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „5 000“ kemur .................................................................................
Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Húsmæðraskólar (02 553).
1. Varmaland ........................................................................
1000
2. Staðarfell ..........................................................................
100
3. Laugarvatn ......................................................................
4 900
------------------5. Við 4. gr. 1 02 232. Nýr liður:
Landgrunnsrannsóknir ..........................................................................
6. Við 5. gr. 2 02 872 Lánasjóður isl. námsmanna. Nýr liður:
420 Tekin lán ........................................................................................
7. Við 4. gr. 1 02 902 Þjóðminjasafn 0 92 Til sveitarfélaga.
Fyrir „3 500“ kemur .................................................................................
8. Við 4. gr. 1 02 988. Nýr liður:
18 Æskulýðsnefnd Norður-Þingeyjarsýslu .........................................
9. Við 4. gr. 1 02 989 02 lþróttasamband Islands.
Fyrir „13 517“ kemur .............................................................................
10. Við 4. gr. 1 02 999 04 Náttúrugripasafn Akurevrar.
Fyrir „200“ kemur....... ........................................... ..............................
11. Við 4. gr. 1 02 999 05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar.
Fyrir „100“ kemur.....................................................................................
12. Við 4. gr. 1 02 999 06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja.
Fyrir „100“ kemur.....................................................................................
13. Við 4. gr. 1 02 999 08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði.
Fyrir „1 000“ kemur.................................................................................
14. Við 4. gr. 1 02 999. Nýr liður:
54 Til safnahúss á Blönduósi ...............................................................
15. Við 4. gr. 1 02 999 65 Sædýrasafnið i Hafnarfirði, vegna stofnkostn.
Fyrir „1 334“ kemur ......'............................................ .........................
16. Við 4. gr. 1 02 999. Nýr liður:
.
79 Til verndar arnarstofninum ...........................................................
17. Við 4. gr. 1 04 241 Landnám rikisins 0 70 Vextir.
Fyrir „438“ kemur.....................................................................................
18. Við 4. gr. 1 04 241 07 Til grænfóðurverksmiðja.
Fyrir „35 000“ kemur .............................................................................
19. Við brtt. 206, 28. — Við 4. gr. 1 04 286 03 Fvrirhleðslur.
Fyrir „24 110“ kemur ....................... ...................................... .
I sundurliðun bætast:
a. Á eftir a. 1:
Varnargarður vegna Kötlugoss .......................................................

715 000
8 000
3 000
6 000

6 000
3 000
100
5 000
50
16 697
400
200
200
1 200
200
1 600
00
1 000
40 000
25210
1 000
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224. Nefndarálit

[61. mál]

um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 6/1971, um Hótel- og veitingaskóla Islands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin er sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins breytingalaust.
Alþingi, 19. des. 1974.
Ingvar Gíslason,
Sigurlaug Bjarnadóttir,
form., frsm.
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.
Kjartan Ólafsson.

Nd.

Gunnlaugur Finnsson.
Ellert B. Schram.

225. Nefndarálit

[118. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 22 1973, um breyt. á 1. um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64 1965.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frv.
Alþingi, 19. des. 1974.
Pétur Sigurðsson,
form., frsm.
Tómas Árnason.

Sverrir Hermannsson,
Garðar Sigurðsson.
fundaskr.
Sighvatur Bjðrgvinsson.
Guðl. Gíslason.
Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir.

Ed.

226. Lög

[4. mál]

um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
(Afgreidd frá Ed. 19. des.)
Samhljóða þskj. 209 (sbr. 4).

Nd.

227. Nefndarálit

[64. mál]

um frv. til 1. um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Þrátt fyrir mjög naumlegan tima til athugunar málsins mælir nefndin með
samþykkt frv. með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á þvi í Ed.
SighB tekur ekki afstöðu til málsins.
Alþingi, 19. des. 1974.
Pétur Sigurðsson,
form., frsm.
Tómas Árnason.

Sverrir Hermannsson,
Garðar Sigurðsson.
fundaskr.
Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir.
Guðl. Gislason.

Alþt. 1974. A. (96. lðggjafarþing).
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Einnig skal stofnunin hafa eftirlit meS búnaði og hreinlæti í fiskiskipum, flutningatækjum, geymslum, vinnslustöðvuin sjávarafurða og næsta nágrennis þeirra.
Framleiðslueftirlitið skal veita leiðbeiningar um fiskverkun og meðferð sjávarafurða, svo og um önnur þau atriði, er það fjallar um.
Ráðherra getur sett reglugerðir um framkvæmd laga þessara meðal annars um
umbúðir, merkingu, vörustaðla, flutning, útskipun og hleðslu sjávarafurða.
Ráðherra getur og með reglugerð lagt bann við því, að verkaður sé fiskur,
krabbadýr eða skeldýr undir tiltekinni lágmarksstærð eða, sem ástæða er til að ætla
að geti verið gölluð vara, menguð eða óheppileg til vinnslu annarra ástæðna vegna.
Skal Framleiðslueftirlitið í samráði við ráðuneytið hafa eftirlit með aflasamsetningu
fiskiskipa eftir því sem þurfa þykir og ennfremur, að ekki séu heimildarlaust unnar
ofangreindar sjávarafurðir, sem ekki ná lágmarksstærðum þeim, sem fyrir er mælt
í lögum og reglum,.

1.
2.
3.
4.

5. gr. hljóðar svo:
Framleiðslueftirlit sjávarafurða skiptist í eftirtaldar deildir:
Hreinlætis- og búnaðardeild, sem einkum skal hafa eftirlit með hreinlæti
og búnaði fiskiskipa, flutningatækja, vinnslustöðva og þvi er varðar heilnæmi við framleiðsluna.
Ferskfiskdeild, sem einkum skal annast eftirlit og gæðaeftirlit á ferskum,
nýjum eða isuðum fiski, krabbadýrum og skeldýrum.
Freðfiskdeild, sem einkum skal annast eftirlit og gæðaflokkun á framleiðslu
frystra sjávarafurða, meðferð þeirra, geymslu og útflutningi.
Saltfisk- og skreiðardeild, sem, einkum skal annast eftirlit og gæðaflokkun
á öllum söltuðum sjávarafurðum og skreið.

6. gr. hljóðar svo:
Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum umsóknum um starfið.
Forstjóri Framleiðslueftirlits siávarafurða hefur á hendi stjórn stofnunarinnar
og yfirumsjón með allri starfsemi hennar.
Við skipun í starfið skal ráðherra taka tillit til háskólaprófs í matvælafræðum eða annarrar sambærilegrar menntunar umsækjenda.
9. gr. hljóðar svo:
Matsmenn, er starfa á vegum Framleiðslueftirlits sjávarafurða, framkvæma
undir umsjón yfirmatsmanna eftirlit það og mat, sem lög þessi gera ráð fyrir.
Lögreglustjóri löggildir matsmenn samkvæmt tilnefningu forstjóra Framleiðslueftirlits sjávarafurða og sér um að þeir riti nndir eiðstaf um, að þeir vilji rækja
með alúð og kostgæfni skyldur þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra. Nemendur,
sem lokið hafa prófi frá Fiskvinnsluskólanum, skulu njóta forgangs við ráðningu
matsmanna.
13. gr. hljóðar svo:
Hver sá, sem ætlar að flytja úr landi fisk eða sjávarafurðir, sem lög þessi taka
til, skal tilkynna það skrifstofu stofnunarinnar með hæfilegum fyrirvara, enda
fari hleðsla vörunnar í skip eða annað flutningatæki fram undir umsjón starfsmanna Framleiðslueftirlits sjávarafurða.
Þeir, sem flytja út farma af sjávarafurðum, skulu skyldir til að hafa hleðslustjóra með skipunum, ef þau taka farm í fleiri höfnum en einni.
Hleðslustjórar skulu hlíta fyrirmælum yfirmatsmanna um hleðslu skipa, að því
er varðar mat, gæði, útlit og merkingu vörunnar.
Lögreglustjóri löggildir hleðslustióra samkvæmt tilnefningu forstjóra og sér um,
að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með alúð og kostgæfni skyldur
þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra.
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30. Snjóbifreið á Hólmavík .................................................................
Sami, stofnstyrkur ......................................................................
31. Snjóbifreið i Hálshreppi, S.-Þing....................................................
32. Vetrarflutningar, Skarðshreppi, Dölum ......................................
33. Vetrarsamgöngur í Reykhóla- og Gufudalshreppi.......................
34. Snjóbifreið, A.-Hún..........................................................................
35. Egilsstaðir-Seyðisfjörður, mjólkurflutningar ...........................

220
200
220
80
300
100
200

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Samtals 71 090 þús. kr.

Alþingi, 19. des. 1974.
Sverrir Hermannsson,
Jón Helgason,
Friðjón Þórðarson,
form. Ed.-nefndar. fundaskr. Nd.-nefndar.
form. Nd.-nefndar.
Karvel Pálmason,
Halldór Ásgrímsson,
Garðar Sigurðsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.
fundaskr. Ed.-nefndar.
Páll Pétursson.
Sigurlaug Bjarnadóttir.
Stefán Valgeirsson.
Stefán Jónsson.
Jón G. Sólnes.
Steinþór Gestsson.
Jón Árnason.
Eggert G. Þorsteinsson.

Ed.

222. Nefndarálit

[4. máll

um frv. til laga um ráðstafanir i sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með samþykkt þess með þeim breytingum sem orðið hafa við meðferð málsins i neðri deild.
Alþingi, 18. des. 1974.
Steingr. Hermannsson,
Halldór x4sgrímsson,
fundaskr.
form., frsm.
Jón Árnason.
Oddur Ólafsson.

Ed.

223. Frumvarp til laga

Jón G. Sólnes.

Tð4. mál]

um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
(Eftir 2. umr. i Ed., 19. des.)
Samhljóða þskj. 67 með þessum brevtingum:
2. gr. hljóðar svo:
Framleiðslueftirlit sjávarafurða heyrir undir sjávarútvegsráðherra. Stofnunin
skal hafa eftirlit nieð eða meta allan fisk, krabbadýr og skeldýr, sem veidd eru
úr sjó, svo og meðferð, flutningi, geymslu og vinnslu þeirra.
Stofnunin skal meta og hafa eftirlit með útflutningi ofangreindra sjgvarafurða á öllum, vinnslustigum. Undanþeginn er þó eigin afli er fiskiskip fjytja. á
erlendan markað, enda hafi hann ekki verið lagður hér á land. Um slifean útflutning má þó setja reglur,
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kr. vegna mjólkurflutninga úr Dýrafirði. — Veittir eru nokkrir styrkir til vetrarflutninca og snióbifreiða í Vestfirðingafjórðungi, m. a. í Barðastrandarsýslu, á
Botnsheiði og Hólmavik.
Almenn ályktun.
Nefndin varð sammála um það. að æskilegt væri, að miklu nákvæmari gögn
fylgdu fjárbeiðnum flóabátanna i framtíðinni og sjá þyrfti til þess, að komið yrði
fastara skinulagi á þessi mál og nákvæmara eftirliti með rekstri bátanna. Jafnframt þyrfti að fylgja hverri fjárbeiðni til nefndarinnar glögg greinargerð um
þörf og aðstöðu alla, þeaar sótt er um styrki til snjóbifreiða og vetrarsamgangna.
Enn fremur er það skilyrði sett fvrir þvi, að styrkur verði veittur og greiddur,
að rekstri flóabátanna og annarra aðila verði hagað þannig i samráði við viðkomandi ráðunevti, að þjónustan við landsbyggðina verði í senn hagkvæm og
örugg.
Samkvæmt framanrituðu leggur samvinnunefnd samgöngumála til, að heildarfjárveiting til flóabáta, snjóbifreiða, fólks- og vöruflutninga verði á árinu 1975
71 090 000 kr. og skiptist sú fjárhæð þannig:
1. Norðurlandsbáturinn Drangur .................................................... 12 000 þús.
2. Til vetrarsamgangna i Árneshreppi .............................................
180 —
3. Hríseyjarbátur
.............................................................................
550 —
Sami, stofnkostnaður ...................................................................
200 —
4. Grímsey vegna flugferða ...........................................................
500 —
5. Til snióbifreiða í Dalvikurlæknishéraði ......................................
200 —
6. Mióafjarðarbátur ..........................................................................
800 —
Sami. stofnkostnaður ..................................................................
50 —
7. Snióbifreið i Vopnafirði ...............................................................
200 —
8. Sniðbifreið á Fiarðarheiði ........................................................... 1000 —
Sami, stofnkostnaður ...................................................................
500 —
9. Snióbifreið á Fagradal ...................................................................
270 —
10. Snióbifreið á Oddsskarð ................................................................
800 —
Sami, stofnkostnaður ...................................................................
200 —
11. Snióbifreið á Fliótdalshéraði .........................................................
170 —
12. Snióbifreið í Borgarfirði eystra ....................................................
200 —
13. Snióbifreið Stöðvarfjörður-Eailsstaðaflugvöllnr ........................
250 —
14. Til vöruflutninga á Suðurlandi ............................................................. 2 000 —
15. Vestmannaeyiar vegna mjólkurflutninga .................................. 1 300 —
16. Hf. Skallagrimur .......................................................................... 15 000 —
17. Mvrabátur
.....................................................................................
30 —
18. Til vetrarflutninga i Breiðavíkurhreppi ......................................
120 —
19. Stvkkishólmsbáturinn Baldur .......................
17 000 —
20. Langeyjarnesbátur .......................................................................
250 —
Sami, stofnstyrkur ............................................
150 —
21. Snjóbifreið i Austur-Barðastrandarsvslu ......................................
180 —
22 Til vetrarflutninga i Vestur-Barðastrandarsýslu .......................
550 —
23. D,ýrafiarðarbátur .......................................................... ...........
150 —
24. Shjóbifreið um Botnsheiði ..........
370 —
25. Pjúpháturinn h/f Fagranes ............................................. >............ 13 000 —
Sami vegna miólkurflutninga úrDýrafirði ....................................
200 —
26. Snjóbifreið í Þórshafnarhéraði ...................................................
200 —
27. Snjóbifreiðar á Akureyri ..................................
300 —
:■ Sami, stofnstyrkur .......... .............................
300 —
28. Til vetrarflutninga á Lónsheiði .............................
300 —
29. Snjóbifreíð, Axarfjörður-Kópasker .............................................
300 —

kr.
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Norðurlandssamgöngur.
Norðurlandsbáturinn Drangur heldur uppi ferðum um farsvæði sitt með likum hætti og verið hefur. Hann annast mjólkurflutninga til Ólafsfjarðar og Siglufjarðar tvisvar í viku að vetrinum og flytur auk þess vörur og farþega eftir þörfum. Þá fer báturinn til Grimseyjar og Hríseyjar tvisvar í mánuði. Yfir miðsumarið eru farnar aukaferðir til Grímseyjar og Hríseyjar með lystifarþega og flutninga. Nefndin leggur til, að framlag til bátsins verði 12 millj. kr. á árinu 1975.
Lagt er til, að fram.lag til Hríseyjarbáts verði 550 þús. kr. og 200 þús. kr. f stofnstvrk. Sá bátur gengur milli Dalvíkur og Hríseyjar. Þá er lagt til, að Grinjseyjarflug fái styrk að fjárhæð 500 þús. kr. Veittur er styrkur til nokkurra snjóbifreiða í Norðlendingafjórðungi.
Austfjarðasamgöngur.
Lagt er til, að styrkur til Mjóafjarðarbáts verði 800 þús. kr., auk 50 þús. kr.
í stofnstyrk. Margar snjóbifreiðar á Austfjörðum fá rekstrarstyrki að tillögu
nefndarinnar, enda eru þar viða snjóþungir og erfiðir fjallvegir. Þær eru taldar
veita mikla og gagnlega þjónustu.
Suðurlandssamgöngur.
Vöruflutningar til hinna hafnlausu byggða i Vestur-Skaftafellssýslu eru kostnaðarsamir. Hafa þeir verið greiddir nokkuð niður undanfarin ár. Nefndin leggur
til, að 2 millj. kr. verði varið til að lækka kostnað við þessa vöruflutninga.
Faxaflóasamgöngur.
Flóabáturinn Akraborg heldur uppi ferðum milli Akraness og Reykjavikur.
Tekjur eru einkum af farþegaflutningi, en einnig flutningi bila og varnings. Hf.
Skallagrímur, sem annast rekstur Akraborgar, skipti um skip á þessu ári. Keypt
var norskt ferjuskip „Tungenes“, sem nií ber nafnið Akraborg. Hefur það skip
verið í ferðum þessnm síðari bluta ársins. Ekki hefur full reynsla fengist af notagildi þess, m. a. af þvi, að hafnaraðstaða er ófullnægjandi bæði á Akranesi og
Reykjavík hvað það snertir. Unnið er að endurbótum, á báðum stöðum. Miðað er
að því, að þeim umbótum verði lokið i vor. Breytist þá aðstaða öll mjög til batnaðar. Erfitt er að meta fjárþörfina á þessu stigi málsins, en að sjálfsögðu er hér
um fjölfarna samgönguleið að ræða, sem veitir mikilvæga þjónustu. Flutningsgeta skipsins er mikil fvrir fólk, bifreiðar og varning. Nefndin leggur til, að styrkur til Hf. Skallagríms verði 15 millj. kr. á næsta ári.
Breiðafjarðarsamgöngur.
Flóabáturinn Baldur í Stykkishólmi annast flutninga milli Reykjavikur og
Breiðafjarðabyggða. Hann heldur uppi ferðum og flutningum um Breiðafjörð,
Gilsfjörð og Hvammsfjörð. Áætlunarferðir milli Brjánslækjar á Barðaströnd og
Stykkishólms með viðkomu i Flatey í báðum leiðum urðu samtals 72 á þessu áfi
til 1. október. Auk þess hefur báturinn viðkomu í Hvallátrum, Svefneyjum og
Firði í Miilasveit eftir atvikum. Hagur bátsins er erfiður. Stofnstyrkur er nú
felldur niður, en nefndin leggur til, að rekstrarstyrkur hækki og verði 17 millj. kr.
Vestfjarðasamgöngur.
Djúpbáturinn Fagranes heldur uppi ferðum um ísafjarðardjúp og til kauptúna i Vestur-lsafiarðarsýslu, m. a. vegna mjólkurflutninga. Báturinn ó nú i
erfiðleikum. Lagt er til, að hann fái 13 millj. kr. í rekstrarstyrk, auk 200 þús.
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Ed.

220. Nefndarálit

[64. mál]

um frv. til laga um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Sjávarútvegsnefnd hefur athugað frv., og samþykkt einróma að mæla með
samþykkt þess með breytingum á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 19. des. 1974.
Steingr. Hermannsson,
Stefán Jónsson,
Oddur Ólafsson.
form.
frsm.
Jón Árm. Héðinsson.
Jón G. Sólnes.

Sþ,

221. Nefndarálit

[1. mál]

um framlög til flóabáta og fólks- og vöruflutninga.
Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Samvinnunefnd samgöngumála hefur eins og áður unnið að undirbúningi og
tillögugerð um, framlög ríkisjóðs til flóabáta og fólks- og vöruflutninga. Hefur
nefndin að venju haft samráð við forstjóra Skipaútgerðar ríkisins. Hann hefur
gert grein fyrir athugunum sínum á rekstri og rekstraráætlunum ýmissa flóabáta.
Telur hann, að sjaldan eða aldrei hafi verið erfiðara en nú að mynda sér ákveðna
skoðun um rekstur hinna einstöku flóabáta vegna byltinga í kaupgjalds- og verðlagsmálum. Ljóst er, að útgerðarkostnaður bátanna hefur stóraukist. Hækkað olíuverð bitnar á þessum rekstri af fulluni þunga. Þar er ekki um niðurgreiðslur að
ræða. önnur óhjákvæmileg rekstrarútgjöld hækka. Ekki er unnt að hækka flutnings- og fargjöld það mikið, að þau geti vegið á móti auknum útgjöldum. Á hinn
bóginn er hér yfirleitt um svo mikilvæga þjónustu að ræða fyrir byggðir landsins, að hún má með engu móti niður falla.
Á undanförnum árum hafa nokkrir styrkir verið veittir til að halda uppi
vetrarflutningum og nauðsynlegum ferðum í snjóþungum byggðarlögum. Koma
þar einkum til greina styrkir til snjóbifreiða. Slík ökutæki verða að vera traust
og öflug. Kaupverð þeirra er því hátt og rekstrarkostnaður mikill. Víða hagar
svo til, að ekki verður hjá því komist að hafa slík samgöngutæki til öryggis, ef
slys eða veikindi ber að höndum. Svo er t. d. um þau byggðarlög, sem ekki hafa
haft héraðslækna að staðaldri að undanförnu. Nefndin hefur talið rétt og raunar
skylt nú sem áður að stuðla að þvi, að haldið verði uppi nauðsynlegum sam,göngum og öryggisþjónustu í byggðum landsins með framangreindum hætti.
Þó að framlög til flóabáta og vöru- og fólksflutninga hafi hækkað allmikið
að krónutölu ár frá ári, hafa þau ekki nægt til að fullnægja fjárþörf viðkomandi
aðila. Flestir þeirra berjast í bökkum og sumir þeirra eiga við alvarleg fjárhagsvandræði að glíma. Að athuguðu máli taldi nefndin óhjákvæmilegt að hækka styrki
þessa verulega að þessu sinni. Munar þar mest um hækkun til fjögurra stærstu
flóabátanna. Reynt hefur verið að vega og meta réttilega allar umsóknir, sem
borist hafa, og ganga sem lengst til móts við sanngjarnar óskir umsækjenda með
hagsmuni heildarinnar fyrir augum.
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markstekna, sem skipið þarf að liaí'a til að geta greitt kauptryggingu, enda
hafi kaupgreiðslur til sjómanna forgang.
Allir fiskibátar, án tillits til stærðar, skulu hljóta styrk samkvæmt
ákvæðum þessa stafliðs.
c) Styrkur til skuttogara verði 230 millj. kr. og miðist við fjölda úthaldsdaga.
d) Til lífeyrissjóða sjómanna 80 millj. kr., m. a. til þess að verðbæta lífeyrisgreiðslur til aldraðra sjómanna og ekkna, samkv. reglum, er stjórnir sjóðanna
setja.

e) 20 millj. kr. til sjómannasamtakanna, til byggingar orlofshúsa og annarra
félagsmála, eftir nánari ákvörðun stjórnar samtakanna.
f) Eftirstöðvum verði ráðstafað með sérstökum lögum af Alþingi síðar, þegar
nákvæmari upplýsingar liggja fyrir um stöðu sjávarútvegs og fiskvinnslu.

Nd.

217. Breytingartillögur

[33. mál]

við frv. til laga um samræmda vinnslu sjávarafla og veiða, sem háðar eru sérstökum
leyfum.
Frá Lúðvík Jósepssyni.
1. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
1 þeim greinum veiða, sem háðar eru sérstökum leyfum samkvæmt 1. gr.,
skal leita umsagnar sjávarútvegsráðuneytisins um veitingu stofnlána opinberra
aðila til byggingar nýrra vinnslustöðva eða meiri háttar breytinga á slíkum
vinnslustöðvum.
2. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til 1. um veiðar og vinnslu rækju og skelfisks.

Nd.

218. Nefndarálit

[106. mál]

um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun á loðnu til bræðslu.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Undirritaðir nefndarmenn mæla með samþykkt bráðabirgðaákvæðanna á
þskj. 197.
Alþingi, 19. des. 1974.
Pétur Sigurðsson,
form., frsm.

Sþ.

Guðlaugur Gíslason.

219. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1974.
1. Frá GarSari SigurSssyni.
Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
Fyrir „597 800“ kemur ............................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
33 Kirkjubæjarklaustur.
Fyrir „6 900“ kemur .............................................................................
IT. Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Við 4. gr. 1 10 321 03 Flóabátar og vöruflutningar.
Fyrir „39 530“ kemur .............................................................................

Þús. kr.

600 900
10 000

71 090

850
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birgðalögum inn i atriði frjálsrar samningagerðar launastéttar á meðan sú samningagerð stendur yfir og ekkert bendir til annars en að hún hefði getað tekist án
ifskipta ríkisvaldsins.
Með 4. gr. frv. er kostnaði vegna verðhækkunar á olíu velt yfir á sjómenn að
miklu leyti, vegna þess að þessar tilfærslur fjármuna innan atvinnugreinarinnar
koma í veg fyrir hækkun fiskverðs, sem ella hefði getað orðið. Með þessari grein
er sjávarútveginum í raun sjálfum gert að standa undir olíuverðhækkuninni og
stór hluti þeirra byrða lagður á launþegana í atvinnugreininni — sjómennina.
Um 5., 6., 7. og 8. gr. frv. er ekki ágreiningur i sjútvn. Þó vill minni hl.
nefndarinnar benda á nauðsyn þess, að vátryggingamál fiskiskipa verði tekin til
gagngerðrar endurskoðunar.
Svo sem fyrr segir telur minni hl. nefndarinnar óeðlilegt að ráðherra verði
falið að ráðstafa hundruðum milljóna króna í lán og styrki eftir svo óljósum reglum.
Því leggjum við til á sérstöku þingskali, að ákveðnar reglur verði markaðar í lögum um þessi efni og framkvæmdin falin þeim aðilum, sem eðlilegt er að um hana
fjalli.
Við teljum eðlilegt að úthlutun gengishagnaðar sé miðuð jafnt við sumar- sem
/etrarúthald og fellum okkur ekki við að neins konar takmarkanir séu settar varðandi stærð þeirra báta, sem rétt hafi til síns hluta af gengishagnaðinum. Teljum
við að hlutur smábátaútvegsins í verðmætasköpuninni sé miklu stærri en svo, að
ijómenn þeir og útvegsmenn, sem við hann vinna, verði algjörlega sniðgengnir með
nokkrum rétti. Teljum við fráleitt að vitna í rekstur smárra þilfarsbáta í þeim
landshlutum þar sem hann er verstur, því til sönnunar, að ekki beri að úthluta
einhverju af gengishagnaði til báta undir 20 lestum í þeim landshlutum og verstöðvum þar sem rekstur litlu bátanna og þjóðhagsleg þýðing þeirra skarar jafnvel
fram úr þvi sem best gerist um stærstu fiskiskipin.
Alþingi, 19. des. 1974.
Stefán Jónsson,
frsm.

Ed.

Jón Árm. Héðinsson.

216. Breytingartillögur

[4. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar (StJ, JÁH).
1.
2.
3.
4.
5.

1. gr. falli niður.
2. gr falliniður.
3. gr. falli niður.
4. gr. falli niður.
Stafliðir 9. gr. orðist svo:
a) Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra sltulda eigenda fiskiskipa 600 millj. kr.
Fiskveiðasjóði er heimilt að ráðstafa 300 millj. kr. af þessari fjárhæð,
samkvæmt reglugerð er hann setur og ráðherra staðfestir, til lánveitinga í
Sjávarútvegi til 2—3 ára til að bæta lausafjárstöðu fyrirtækja, enda verði
krafist öruggra trygginga fyrir lánum þessum.
b) Styrkur til bátaflotans vegna rekstrarerfiðleika á tímabilinu frá 1. jan. til
1. sept. 1974 250 millj. kr.
Styrkupphæðinni verði skipt þannig, að 40% hennar verði ráðstafað
einvörðungu með tilliti til mannúthaldsdaga og 60% í samræmi við reglur er
Aflatryggingasjóður setur, þar sem tekið verði tillit m. a. til aflamangs og lág-
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[36. raál]

um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.
(Afgreidd frá Ed. 19. des.)
Samhljóða þskj. 188 (sbr. 39).

Ed.

215. Nefndarálit

|4. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir i sjávarútvegi og ráðstöfun gengishagnaðar.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Frumvarp þetta er með þeim hættum að til einsdæma hlýtur að teljast í þingsögunni. Það hefur ekki skeð fyrr að einstökum ráðherra væru fengin hundruð
miiíjóna til úthlutunar án þess að kveðið væri á um það, svo óyggjandi væri, á
hvern hátt fénu væri ráðstafað að lögum. Þrátt fyrir óskýr fyrirheit af hálfu starfsmanna sjávarútvegsráðuneytisins, sem hníga þó í þá átt að leitað verði álits ýmissa
stofnana, sem fyrir eru, um ráðstöfun þessa fjár, og enda þótt kveðið sé á um það
að sumu leyti hvernig fénu skuli ráðstafað, þá liggur við að lesa megi milli línanna
í lagafrumvarpi þessu að geðþótti ráðherra skuli ráða. Tekur minni hluti sjávarútvegsnefndar ekki gildar afsakanir um tímaskort við undirbúning frumvarpsins.
Frumvarp það, sem hér um ræðir, er tvíþætt og fjallar annars vegar um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna afkomuerfiðleika sem meðal annars stafa af gengisfellingu hægri stjórnarinnar, en á hinn bóginn fjallar það um ráðstöfun gengishagnaðar af völdum gengisfellingarinnar.
Ráðstafanir, sem gerðar eru vegna afkomuörðugleikanna, miðast einvörðungu
við tilfærslur fjármagns innan sjálfrar atvinnugreinarinnar og þá fyrst og fremst
frá launþegunum til atvinnurekendanna. Samkvæmt 2. og 3. gr. frumvarpsins skal
þannig stækka þann hlut, sem tekinn er af óskiptum aflahlut, mjög svo verulega
og ráðstafa honum til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, þ. e. a. s. einvörðungu í þágu atvinnurekenda. Með þessu verða kjör sjómannastéttarinnar skert verulega og þar
með vegið að sjálfum grundvellinum að frjálsum kjarasamningum þeirra. Sjómannasamtökin hafa mótmælt þessu gerræði ríkisstjórnarinnar harðlega og lýst
yfir því að það eitt sé fullnægjandi ástæða til að segja upp gildandi ltjarasamningum.
Minni hl. sjávarútvegsnefndar Ed. lýsir yfir samþykki við þessa afstöðu sjómanna og vekur jafnframt athygli á því, að þegar svo er að unnið í kjaramálum
má teljast sennilegt, að ráðstafanir þessar, sem ætlaðar eru til þess að bæta úr afkomuerfiðleikum, verði raunar til þess að auka erfiðleikana að mun og stefna
jafnvel til algjörrar stöðvunar fiskiskipaflotans, ef sjómenn verða neyddir til að
leggja út i verkfallsbaráttu til að rétta hlut sinn.
Minni hl. nefndarinnar leggur til að frumvarpsgreinarnar verði felldar niður.
f 1. gr. frv. gerist það í fyrsta skipti, að ráðin eru tekin af Verðlagsráði sjávarútvegsins með því að heimila ekki nema óverulega fiskverðshækkun á sama tíma
og reynt var að ná samkomulagi um fiskverðið í Verðlagsráðinu og áður en séð
yrði hvort það myndi geta tekist. Þegar þetta gerðist hafði engin hækkun fengist
fram á fiskverðinu frá áramótum 1973—74 og sjómenn því ekki fengið launahækkanir á tímabilinu til samræmis við aðra launþega. Þeim mun tilfinnanlegri
hafði þessi seinkun á launabótum til sjómannastéttarinnar orðið þar sem afli hafði
farið rýrnandi. Auk þess sem hér var um að ræða ráðstöfun, sem kom í veg fyrir
það, að sjómenn gætu fengið launahækkanir til jafns við aðrar stéttir, er hér um
hættulegt fordæmi að ræða, þ. e. a. s. það fordæmi að ríkisstjórn grípur með bráðaAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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menn hefðu hug á samvinnu í þessuxn efnum einmitt nú, þegar efnahags- og atvinnuástand er erfitt á meginlandi Evrópu.
Flutningur á ferskum fiski tii Mið-Evrópu hefur verið reyndur nokkrum sinnum. Framhaid hefur þó ekki orðið á þeim flutningum, fyrst og fremst af tveim
ástæðum: í fyrsta lagi vegna öryggisleysis um hráefnisöflun hér og í öðru iagi vegna
fjármagnsskorts aðila. Samvinna sendanda og móttakanda ásamt góðri skipulagningu
í báðum löndunum ætti að geta tryggt grundvöll slíkra flutninga.

Ed.

211. Nefndarálit

[116. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignarnámi landspildu í Hafnarfirði.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
Axel Jónsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 19. des. 1974.
Ingi Tryggvason,
form.
Eggert G. Þorsteinsson.

Ed.

Oddur Ólafsson,
Geir Gunnarsson.
frsm.
Halldór Ásgrímsson.
Jón G. Sólnes.

212. Nefndarálit

[124. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir íslands hönd samþykkt um
alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefui athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþ. óbreytt.
Axel Jónsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 19. des. 1974.

Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Jón G. Sólnes.

Oddur Ólafsson.

Eggert G. Þorsteinsson.

Geir Gunnarsson

Halldór Ásgrímsson.

213. Nefndarálit

Ed.

[118. máll

um frv. til 1. um breyt. á 1. r. 22 1973, um breyt. á lögum um rannsóknir í þágu
atvinnuveganna, nr. 64 1965.
Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur fjallaö um frv. og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 19. des. 1974.
Steingr. Hermannsson,

Halldór Ásgrímsson,

form., frsm.

fundaskr.

Stefán Jónsson.

Jón Árnason.
Jón Árm. Héðinsson.

Oddur Ólafsson.
Jón G. Sólnes.
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e. Til að verðbæta lifeyrisgreiðslur aldraðra, sem fá greiddan lífeyri úr lífeyrissjóði sjómanna 15 millj. kr.
f. Til orlofshúsa sjómannasam.takanna 11 millj. kr.
g. Eftirstöðvar til ráðstöfunar samkvæmt nánari ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins.
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar og greiðslutíma framlaga.
Ákvæði til bráðabirgða hljóðar svo:
1. Stjórn Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er heimilt að inna af hendi greiðslur
upp í verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna óselds loðnumjöls af framleiðslu ársins 1974 samkvæmt reglum, sem sjóðsstjórnin setur að fengnu samþykki ráðherra.
II. Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald samkvæmt 1. nr. 19/1973 af saltsíld og saltsíldarflökum, sem framleidd eru á árinu 1974.

Ed.

210. Tillaga til þingsályktunar

[129. málj

um fisksölusamstarf við Belgiumenn.
Flm.: Oddur Ólafsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni eða þeim aðilum, er hún til þess kveður,
að leita eftir samstarfi við Belgíumenn um neðangreind atriði:
1) um bætta löndunar- og geymsluaðstöðu á íslenskum fiski í Ostende,
2) um myndun fyrirtækis, er hafi það verkefni að dreifa og selja ferskan og
frystan íslenskan fisk í hinum ýmsu Mið-Evrópulöndum,
3) um möguleika á flugflutningi á fiski milli Keflavíkur og Ostende með dreifingu
þaðan um Mið-Evrópu í huga,
4) um hugsanlega lækkun sölu- og löndunarkostnaðar vegna aukinna umsvifa.
Greinargerð.
Þrjár veigamiklar ástæður liggja til þess að okkur er nú nauðsynlegra en áður
að leita aukinna markaðsmöguleika fyrir fiskafurðir okkar.
í fyrsta lagi þá ríkir nú sölutregða og verðlagserfiðleikar á tveimur stærstu
mörkuðum okkar fyrir frystar fiskafurðir, þ. e. í Bandaríkjunum og Sovétrikjunum.
í öðru lagi hlýtur hin mikla aukning sem orðið hefur á togveiðiflota okkar nú
síðustu árin, flota sem eingöngu er ætlaður til bolfiskveiða, að leiða til verulega
aukins aflamagns á næstu árum.
Þessu auka aflamagni verður að tryggja örugga og dreifða markaði, svo að
skyndilegt erfiðleikaástand á einum markaði valdi okkur ekki allt of miklum búsifjum.
í þriðja lagi eiga þau ríki, er með útfærslu landhelgi okkar í 200 milur hverfa
af íslandsmiðum, nokkurn siðferðilegan rétt á því að fá aðstöðu til þess að kaupa
af okkur þessa nauðsynlegu fæðutegund.
í hinum háþróuðu Mið-Evrópuríkjum með nær 200 milljónir ibúa er mikill litt
nýttur markaður fyrir fiskafurðir okkar. Á það bæði við um ferskan fisk og frystan.
Til þess að geta hagnýtt þennan markað er nauðsynlegt að hafa löndunarhöfn,
sem tekur tillit til þarfa okkar fiskiskipa og veitir þeim skjóta, örugga og ódýra
fyrirgreiðslu. Æskilegt er að þessi höfn sé miðsvæðis gagnvart mörkuðum og að
þessu leyti virðist Ostende mjög hagkvæm. Þaðan er stutt til Parísar, Haag og Bonn
og auðvelt að flytja þaðan ferskan fisk um alla Mið-Evrópu. Til þess þarf þó góða
geymsluaðstöðu í Ostende og kæli- og frystivagna til flutninga. Líklegt er að Belgfu-
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209. Frumvarp til laga

[4. raál]

um ráöstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
(Eftir 3. umr. í Nd., 19. des.)
Samhljóða þskj. 4 með þessum breytingum:
4. gr. hljóðar svo:
Olíusjóður fiskiskipa skal starfræktur í þeim tilgangi að greiða niður verð
á brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur.
Tekjur sjóðsins skulu vera af sérstöku útflutningsgjaldi, sem hér segir:
a) 4% af fob-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en saltfisks, skreiðar, lagmetis og þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum.
b) 5.5% útflutningsgjald af fob-verði útflutnings saltfisks og skreiðar.
Útflutningsgjaldið reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu
vöru, og setur sjávarútvegsráðuneytið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum
greinar þessarar.
5. gr. hljóðar svo:
1. til 3. tl. 2. gr. laga nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum, orðist
svo:
i
1. kr. 2 400.00 á hvert útflutt tonn greiðist af frystum karfa- og ufsaflökum og
þurrkuðum saltufsa.
2. kr. 4 200.00 á hvert útflutt tonn greiðist af saltfiski — öðrum en þurrkuðum
ufsa — saltfiskflökum, söltuðum þunnildum, saltfiskbitum og söltuðum gellum.
3. kr. 4 750.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum — öðrum, en karfaog ufsaflökum — frystum hrognum, söltuðum hrognum ót. a., frystum gellum,
skreið, hertum þorskhausum og niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum.
— Nemi gjald samkvæmt töluliðum 1—3 meiru en svarar 4%% af fob-verðmæti
útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er
umfram þetta niark.
4. í stað „kr. 500.00“ í niðurlagi 6. tl. 1. mgr. 2. gr. 1. nr. 19/1973 komi: 1300.00.

9. gr. hljóðar svo:
Fé það, sem kemur á reikning ríkissjóðs, skv. ákvæðum 2. gr. laga nr. 78/1974
mn ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um breytingu á gengi íslenskrar krónu, umfrani greiðslur skv. liðum a., b. og c. í þeirri lagagrein, skal
lagt í sérstakan gengishagnaðarsjóð, sem varið skal í þágu sjávarútvegsins með
eftirgreindum hætti:
a. Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa
600 millj. kr. Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að ráðstafa allt að 400 millj.
kr. af þessari fjárhæð til lánveitinga í sjávarútvegi til 2—3 ára til að bæta
lausafjárstöðu fyrirtækja.
b. óafturkræft framlag til bátaflotans vegna rekstrarerfiðleika á árinu 1974 til
15. september 250 millj. kr.
c. Óafturkræft framlag til skuttogara til að bæta rekstrarafkomu þeirra 230
millj. kr.
d. Til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins til greiðslu verðbóta vegna fiskmjöls
annars en loðnumjöls, sem framleitt var á tímabilinu 1. janúar til 31. ágúst
1974, enda komi allt fiskmjöl til verðjöfnunar í deild fyrir afurðir síldar- og
fiskimjölsverksmiðja 50 millj. kr.
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50. Við 6. gr. XXXV. Nýir liðir:
a. Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka alit að 35 m.kr.
lán vegna hafnarframkvæmda við landsliöfnina í Rifi:
b. Fjármálaráðherra er heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs allt að 50 m.kr.
lán vegna hafnarframkvæmda við landshöfnina í Keflavík og Njarðvik.
c. Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 200 m.kr.
að láni hjá Seðlabanka íslands til 5 ára ,og renni það sem óafturkræft
framlag ríkissjóðs til Aburðarverksmiðju ríkisins.

Nd.

207. Nefndarálit

[106. mál]

um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun á loðnu til bræðslu.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar,
Sjávarútvegsnefnd hefur haft til meðferðar frv. til 1. um breyting á lögum nr. 97
27. desember 1973, um löndun á loðnu til bræðslu. Nefndin er öll sammála um að
mæla með samþykkt þess að undanskildu ákvæði til bráðabirgða sbr. þskj. 183. Um
afstöðu til þess klofnaði nefndin. Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að ákvæðið verði
fellt, þar sem hann telur að skapa mundi liættulegt fordæini.
Alþingi, 18. des. 1974.
Sverrir Hermannsson,
fundaskr., frsm.

Tómas Árnason.

Sighvatur Björgvinsson.

Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir.

Ed.

208. Breytingartillögur

[64. mál]

við frv. til laga um framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Við 2. gr. í 2. málsgr., þar sem stendur „Stofnunin skal meta eða hafa eftirlit“
konii: Stofnunin skal meta og hafa eftirlit.
2. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Framleiðslueftirlit sjávarafurða skiptist i eltirtaldar deildir:
1. Hreinlætis- og búnaðardeild, sem einkum skal hafa eftirlit með hreinlæti
og búnaði fiskiskipa, flutningatækja, vinnslustöðva og því er varðar heilnæmi við framleiðsluna.
2. Ferskfiskdeild, sem einkum skal annast eftirlit og gæðamat á ferskum,
nýjum eða isuðum fiski, krabbadýrum og skeldýrum.
3. Freðfiskdeild, sem einkum skal annast eftirlit og gæðaflokkun a framleiðslu frystra sjávarafurða, meðferð þeirra, geymslu og útflutningi.
4. Saltfisk- og skreiðardeild, sem einkuni skal annast eftirlit og gæðaflokkun
á öllum söltuðum sjávarafurðum og skreið.
3. Við 6. gr. Aftan við greinina bætist:
Við skipun í starfið skal ráðherra taka tillit til háskólaprófs í matvælafræðum eða annarrar sambærilegrar menntunar umsækjenda.
4. Við 9. gr. Aftan við greinina bætist:
Nemendur, sem, lokið hafa prófi frá Fiskvinnsluskólanum, skulu njóta
forgangs við ráðningu matsmanna.
5. Við 13. gr. í 1. mgr. í stað orðanna „hlutaðeigandi deildarstjóra eða yfirmatsmanni“ komi: skrifstofu stofnunarinnar.
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32. Við 4. gr. 1 07 981 06 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna.
Fyrir „5 500“ kemur ...............................................................................
7 000
33. Við 4. gr. 1 07 981 07 Til Alþýðusambands íslands vegna Menningarog fræðslusambands alþýðu.
Fvrir „2 500“ kemur ...............................................................................
3 000
34. Við 4. gr. 1 07 981. Nvr liður:
15 Kaupmannasamtökin, vegna hagræðingarstarfsemi ......................
3 000
35. Við 4. gr. 1 07 999 21 Nevtendasamtökin.
Fvrir „250“ kemur .................................................................................
450
36. Við 4. gr. 1 08 271 Tryggingastofnun ríkisins.
Fyrir „13 215 240“ kemiír ..'................................................................... 13 830 240
37. Við 4. gr. 1 08 481 05 Stórstiíka íslands.
Fvrir „1 300“ kemur .................................................................................
1 800
38. Við 4. gr. 1 09 999 02 Orlofsbeimili BSRB.
Fyrir „12 000“ kemur .............................................................................
15 000
39. Við 4. gr. 1 11 Nýr liður:
207 Til eftirmenntunar í rafiðnaði:
0 10 Laun ...................................................................
2 500
0 20 önnur rekstrargjöld .........................................
1000
Gjöld samtals ....................................................
3 500
40. Við 4. gr. 1 11 203 Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins 0 20 Önnur
rekstrargjöld.
Fyrir „10 021“ kemur ..............................................................................
11021
41. Við 4. gr. 1 11 235 02 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins.
Fyrir „10 000“ kemur .............................................................................
12 000
42. Við 4. gr. 1 11 235. Nýr liður:
05 Iðnaðarbanki íslands, hlutafjáraukning .........................................
1 600
43. Við 4. gr. 1 11 299 07 Mótframlag vegna tækniaðstoðar S. þ.
Fyrir „600“ kemur ...................................................................................
1 600
44. Við 4. gr. 1 11 299 10 Stjórn iðnþróunaráætlunar.
Fyrir „3 000“ kemur ...............................................................................
4 500
45. Við 4. gr. 1 12 201 Niðurgreiðslur á vöruverði.
Fyrir „3 668 000“ kemur '........................................................................ 3 758 000
46. Við 6. gr. VI. Liðurinn orðast svo:
Að levfa Afengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi íslands

75 aura af hverjum seldum vindlingapakka.
47. Við 6. gr. VII. Liðurinn orðast svo:
Að levfa Áfengis- og tóbaksvershm ríkisins að greiða allt að 1 kr. til Slysavarnafélags Islands og íþróttasambands íslands af bverjum seldum vindlingapakka,
og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu.
48. Við 6. gr. XXV. Liðurinn orðast svo:
Að endurgreiða þinglýsingargjöld af afsölum vegna b/v Skafta SK-3, b/v Karlsefnis, b/v Krossavíkur, m/s Akraborgar, b/v Framtíðarinnar, b/v Trausta og
b/v Suðurness.
49. Við 6. gr. XXI. Nýir liðir:
a. Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af dísilrafstöð fvrir Rafveitu
ísaf jarðar.
b. Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vé.lum
og tækjum til stækkunar Skeiðfossvirkjunar.
c. Að fella niður sem eigið framlag ríkissjóðs til Áburðarverksmiðju ríkisins
skuld verksmiðjunnar við ríkissjóð, að fjárhæð kr. 44 113 000, vegna ógreiddra
aðflutningsgjalda.
d. Að hafa makaskipti á landspildu úr Helluvaðslandi i Rangárvallarhreppi til
hagræðingar vegna uppsetningar landamerkjagirðinga.
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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.
43.
44.

Litla-Laxá hjá Hvammi ...........................................
Hvítá hjá Auðsholti .................................................
ölfusá hjá Kaldaðarnesi ..........................................
ölfusá hjá Eyrarbakka .............................................
Tunguá hjá Mástungu .............................................
Þjórsá i Skeiðahreppi .............................................
Stóra-Laxá hjá Ásbrekku .........................................
Brynjudalsá og Þverá ...............................................
Laxá hjá Vindási ....................................................
Laxá hjá Möðruvöllum .............................................
Laxá hjá Hækingsdal ...............................................
Sandá í Kjós .............................................................
Þverá hjá Hrafnhólum .............................................
Hvítá í Hvitársíðu ...................................................
Gljúfurá hjá Sauðhúsaskógi ....................................
Kverná í Grundarfirði .............................................
Hörðudalsá ...............................................................
Reykjadalsá hjá Fellsenda ......................................
Hundadalsá i Miðdölum .........................................
Miðá hjá Breiðabólstað ...........................................
Miðfjarðará hjá Staðarbakka ..................................
Núpsá hjá Efra-Núpi .................................................
Viðidalsá hjá Viðidalstungu ....................................
Fitjá hjá Fremrifitjum .............................................
Vatnsdalsá, Grímstunga—Hof .................................
Vatnsdalsá, Bakki—Hvammur ................................
Tunguá hjá Þórormstungu ......................................
Blanda, Hvammur, Geitaskarð ................................
Svartá hjá Finnstungu .............................................
Þverá í Blönduhlíð ....................................................
Sæmundará hjá Reynistað ......................................
Héraðsvötn hjá Úlfsstöðum ....................................
Norðurá hjá Égilsá ...................................................
Deildardalsá hjá Eyrarl. og Skuggabj.......................

45. Brúnastaðaá

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

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

200
50
200
300
40
150
50
50
100
80
50
200
40
100
30
130
300
150
200
100
80
50
100
40
100
100
40
340
50
140
2 200
2 200
80
60
100

Hörgá í Hörgárdal ....................................................
130
Svartá hjá Svartárkoti .............................................
100
Skálará ......................................................................
60
Hofsá í Vopnafirði ....................................................
100
Selá hjá Refsstað ......................................................
150
Hjá Ljótstöðum i Vopnafirði ..................................
150
Norðfjarðará (neðri hluti) ......................................
400
Selá í Álftafirði ........................................................
100
-------------------

13 510
24110

29. Við 4. gr. 1 06 301 10 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar.
Fyrir „1499“ kemur ....................i..................... '.................................
30. Við 4. gr. 1 07 371 Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga.
Fyrir „8 000“ kemur ..............................................................................
31. Við 4. gr. 1 07 981 05 Jafnlaunaráð.
Fyrir „434“ kemur .................................................................................

1999
45 000
634
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17. Við 4. gr. 1 02 982 12 Til listasafna.
Fyrir „900“ kemur .................................................................................
1 200
18. Við 4. gr. 1 02 982 13 Listkynning í skólum.
Fyrir „200“ kemur .................................................................................
400
19. Við 4. gr. 1 02 982 20 Til Bandalags íslenskra listamanna.
Fyrir „75“ kemur .....................................................................................
175
20. Við 4. gr. 1 02 982. Nýr liður:
28 Listdansflokkurinn .............................................................................
2000
21. Við 4. gr. 1 02 988 02 Æskulýðsráð ríkisins.
Fyrir „2 200“ kemur .............................................................................
2 400
22. Við 4. gr. 1 02 988 05 Bandalag islenskra skáta.
Fyrir „1100“ kemur .............................................................................
1400
23. Við 4. gr. 1 02 988 15 íslenskir ungtemplarar.
Fyrir „50“ kemur .....................................................................................
250
24. Við 4. gr. 1 02 989. Nýr liður:
10 Til ólympíunefndar ..........................................................................
1 000
25. Við 4. gr. 1 02 999 59 Til minnisvarða um Jón Eiriksson konferensráð.
Fyrir „35“ kemur ....................................................................................
100
26. Við 4. gr. 1 02 999 65 Sædýrasafnið i Hafnarfirði.
Fyrir „1 334“ kemur ...............................................................................
1 534
27. Við 4. gr. 1 03 01 Aðstoð við þróunarlöndin.
Fyrir „5 000“ kemur ...............................................................................
10 000
28. Við 4. gr. 1 04 286 03 Fyrirhleðslur.
Fyrir „16 300‘ kemur ...............................................................................
24110
Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Fyrirhleðslur (04 286 03).
a. Til fyrirhleðslna:
1. Rannsóknir á Kötlu ..................................................
1 000
2. Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará .......................
200
3. Þverá og Markarfljót ...............................................
3 000
4. Markarfljót við Seljaland ........................................
300
5. Markarfljót við Merkurengjar ................................
100
6. Jökulsá á Dal.............................................................
3 000
7. Norðfjarðarár fefri hluti) ........................................
100
8. Jökulsá i Lóni ...........................................................
800
9. Landmannalaugar ....................................................
1000
10. Kolgrima ..................................................................
600
—------- -------10 100
b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að:
Djúpós og Hólsárbakkar .................................................
500
-------------------500
c. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að:
1. Djúpá hjá Maríubakka .............................................
460
2. Eldvatn hjá Hnausum ...............................................
50
3. Kúðafljót ...................................................................
3 000
4. Klifandi (vatnafélag) .................................................
600
5. Klifandi og Hafursá ...................................................
100
6. Kaldaklifsá, Bakkakotsá, Svaðbælisá, Miðskálaá og
Irá ..............................................................................
800
7. Þjórsá hjá Þrándarholti ............................................
800
8. Stóra-Laxá hjá Sólheimum ......................................
50
9. Stóra-Laxá hjá Hólakoti ..........................................
100
10. Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ..................................
300

841
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Dagvistunarheimili, framlag til hyggingarframkvæmda (02 803).
a. Dagheimili og leikskólar:
1. Akureyri .....................................................................
375
2. Borgarnes ...................................................................
1756
3. Hafnarfjörður ...........................................................
7 600
4. Húsavík ....................................................................
5 754
5. Kópavogur .................................................................
2 210
6. Ólafsvík ......................................................................
1692
7. Byggingarsamvinnufélagatvinnubifreiðastjóra ....
1 787
8. Húsfélögin Æsufelli 2—4—6, Beykjavík ................
1 300
9. Reykjavík:
a. Ármúli 8A .............................................................
7 661
b. Dvngjuvegur ........................................................
719
c. Háaleitisbraut 70 ....................................................
5 893
d. Kaplaskjólsvegur .................................................
195
e. Rjúpnafell ...........................................................
1 138
f. Selásblettur 4 ........................................................
304
g. Völvufell ...............................................................
2176
10. Sauðárkrókur ...........................................................
1395
11. Seyðisfiörður ...........................................................
2 281
12. Siglufjörður ...............................................................
151
13. Vatnslevsustrandarhr...................................................
113
______________

h. Nviar dagvistunarstofnanir:
1. Akranes, leikskóli ...................................
2. Akranes, dagheimili ...................................................
3. Akureyri ....................................................................
4. Garðahreppur ...........................................................
5. Keflavík ....................................................................
6. Revkjavik:
a. Breiðholt TH, dh............................................. .
b. Breiðholt HI, leikskóli .........................................
c. Breiðholt HT, skd.....................................................
d. Breiðholt TT. dh.......................................................

7.
8.
9.
10.

11.
12.

44 500

800
100
2 000
1500
100
2 000
1500
100
2 000

e. Breiðholt TT, leiksk.......................................................

100

f. Austurbær, skd........................................................
g. Borgarsjúkrahús ..................................................
h. StarfsmannafélagSkýrsluvéla ...............................
i. Áhugafél. Hábær 28 ..............................................
Skasaströnd ...............................................................
Vestmannaeviar ........................................................
Vestmannaevjar, leiksk................................................
Bolungarvfk ...............................................................
Bildudalur .................................................................
Selfoss ........................................................................

100
1 500
100
100
900
500
100
1000
1 000
100

___________ ___
14. Við 4. vr. 1 02 872 Lánasjóður íslenskra námsmanna.

Fvrír , 006 000“ kemur ..........................................................................

15 600

680 000

15. Við 4. rr. 1 02 881 09 Styrknr til útgáfustarfa.

Pvn’ ..5 750“ kemur ...............................................................................
16. Vjð 4. er, 1 02 907 T.’stasafn fslands 0 80 Gialdfærður stofnkostnaður.
Fwir , 3 050“ kemur ...............................................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarhing).

6 750
8 050
106
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3. Visitðlubinding sú, sem ákveðin var á s. ]. sumri og nemtir 3/10 af lánsupphæðinni, nái ekki til þessara íbúða. Til að skýra nánar, hvaða gildi hetta hefur,
skal á það bent, að horfur eru á, að á því ári. sem nú er að ljúka, muni venjuleat húsnæðismálalán hækka um allt að 200 þús. kr. vegna þessarar vísitölubindingar og greiðslubyrði af láninu sem bví nemur.
Augljóst er, að þar sem gert er ráð fyrir, að lánsuppbæð nemi svo verulegum
hiuta af byggingarkostnaði eins og um er að ræða varðandi leiguíbúðirnar, þá verður
slik greiðslubyrði óviðunandi fyrir fólk með læari tekjur. Hvað svo sem menn
segja um slíka vísitölubindingu á hluta almennra Jána, þá á hún hér ekki við.
1 2. gr. frv. er ault þessa, sem hér hefur verið rakið, kveðið á um að húsnæðismálastjórn sé skylt að veita lán til þeirra 1000 leiguíbúða, sem um ræðir, en í núgildandi lögum er aðeins um heimild að ræða, en eigi skyldu.

Sþ.

206. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá fjárveitinganefnd.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 1 00 201 09 Sérfræðileg aðstoð við þingflokka.
Fyrir „6 000“ kemur ...............................................................................
2. Við 4. gr. 1 01 Í01. Nýr liður:
09 Til Hrafnseyrar ...............................................................................
3. Við 4. gr. 1 01 902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 0 20 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „1542“ kemur ...............................................................................
4. Við 4. gr. 1 02 101 02 Fræðsluskrifstofur.
Fyrir „17 297“ kemur .............................................................................
5. Við 4. gr. 1 02 101 07 Námsflokkar.
Fyrir „750“ kemur .................................................................................
6. Við 4. gr. 1 02 101. Nýr liður:
15 Styrkur til hjúkrunarkennaranáms á Norðurlönduin ..................
7. Við 4. gr. 1 02 201 Háskóli íslands og Heimspekideild.
Fyrir „63 976“ kemur ...........................................................................................

8. Við 4. gr. 1 02 201 Háskóli íslands. Nýir liðir:
a. 17 Stundakennsla ............................................................................
b. 18 Námsbraut í hjúkrunarfræði ....................................................
9. Við 4. gr. 1 02 205 Stofnun Árna Magnússonar 0 80 Gjaldfærður
stofnkostnaður.
Fyrir „6100“ kemur ...............................................................................
10. Við 4. gr. 1 02 304 Menntaskólinn við Hamrahlíð. Nýr liður:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........................................................
11. Við 4. gr. 1 02 516 Iðnskólar almennt. Nýr liður:
0 27 Viðhald ..........................................................................................
12. Við 4. gr. 1 02 571 Sjómannaskólahúsið 0 27 Viðhald.
Fyrir „3 246“ kemur ...............................................................................
13. Við 4. gr. 1 02 803 Dagvistunarheimili.
Fyrir „107 298“ kemur ..........................................................................
Sundurliðun framlags til byagingarframkvæmda kemur á sérstöku
vfirliti á þessa leið:

7 000
500
2 542
18 797
1200
400
64 076

10 000
3 000
11100
2 000
2 000
7 246
117 398
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Hins vegar er frumvarpinu ætlað að auðvelda sveitarfélðgunum að rAðast i
bvggingu leiguíbúða með því að gera hagstæðari þau kjör, sem í þeim efnum
eru í boði af hálfu ríkisins. Sjá nánar athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Með ákvæðum þessarar greinar er ráð fyrir því gert, að húsnæðismálastjórn
fái heimild til að verja allt að 10% af því fjármagni, sem hún hefur til útlána
á ári hverju, til lánveitinga vegna kaupa eldri íbúða og til meiri háttar endurbóta
á eldri íbúðum.
Á þessu ári er varið 80 millj. króna til lána vegna kaupa á eldri íbúðum og
nemur það aðeins 3—4% af heildarlánveitingum húsnæðismálastjórnar.
Þessi tala, 80 millj., er bundin í núgildandi lögum og mun hafa staðið óbreytt
í þrjú ár. Ætla má, að ef frumvarp þetta verður að lögum hækki þessi tala á
næsta ári úr 80 millj. í um 300 millj.
Það er nýmæli í þessu frumvarpi, að heimilt verði að veita lán frá húsnæðismálastjórn til meiri háttar endurbóta á eldri íbúðum.
Rökin fyrir því að lána meira en verið hefur til kaupa á eldri ibúðum og til
meiri háttar endurbóta eru að dómi flutningsmanna þau, að slíkt húsnæði ætti
í flestum tilvikum að geta verið ódýrara en nýbyggingar og því viðráðanlegra
fyrir ungt fólk, sem er að byrja búskap, og aðra þá, sem takmörkuð fjárráð hafa.
Bæði í Reykjavik og þó enn frekar úti um land, er mikið um eldra ibúðarhúsnæði, sem með góðu viðhaldi er enn hægt að nýta um langa framtíð, og hlýtur slikt
reyndar að teljast þjóðhagslega hagkvæmara heldur en miða allt við nýbyggingar,
en láta eldra húsnæði ganga úr sér án endurbóta.
Ákvæði þessarar greinar frumvarpsins miða að því að auðvelda kaup og sölu
á eldra húsnæði og stuðla að betri nýtingu þess, með hagsmuni þeirra, sem lítið
fjárráð hafa, i huga.
Um 2. gr.
í fyrstu málsgrein þessarar greinar er kveðið á um lánsfjárupphæð og er þar

gert ráð fyrir, að hún verði á næsta ári 1 700 þús. kr. Þessi upphæð er nú kr.
1 060 000.00 og mun láta nærri, að sú hækkun, sem hér er gert ráð fyrir, samsvari
hækkun byggingarvisitölu, en á s. 1. þremur árum hafa lánin hækkað í fullu samræmi við byggingarvísitölu.

Rétt þykir að setja nánari ákvæði um það, hvernig fjármagna skuli byggingu
leiguibúða á vegum sveitarfélaga, sem núgildandi lög gera ráð fyrir.
í núgildandi lögum er gert ráð fyrir, að lánskjör til þessara ibúðabygginga skuli
vera hin sömu og á almennum ibúðalánum. Hér er lögð til breyting hvað þetta varðar.
Þegar lán þessi til sveitarfélaganna nema 80% af kostnaðarverði hverrar ibúðar,
en ætla má, að það samsvari 3—4 millj. kr., og eru auk þess að nokkru vfsitölubundin, þá blasir við, að húsnæðiskostnaður þeirra, sem ætlað er að búa í þessum
ibúðum og standa undir kostnaði af þeim, verður hærri en svo, að henti til að leysa
vanda þeirra, sem lægstar hafa tekjur.
Því er lagt til f þessari grein frumvarpsins, að til þessara ibúða verði lánað
venjulegt húsnæðismálalán, eins og þau eru á hverjum tima, en viðbótarlán til þess
að lánsfjárhæðin i heild nemi 80% af byggingarkostnaði.
Viðbótarlánið verði veitt með sömu k.jörum og gilda um lán til verkajnannabústaða. Breytingin á lánakjörunum, sem hér er gert ráð fyrir, felst í eftirfarandi
atriðum:
1 !
1. Lánstiminn er nú 33 ár, en lengist samkvæmt ákvæðum þessa frumvarps i 42
ár, hvað viðbótarlánin varðar, eins og nú er um lán til verkamannabústaða.
2. Vextir á viðbótarlánunum, sem nú ery 5% (á alroennum lánuih), lækka i 2%.
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Á árunum 1974 til 1978 skal húsnæðismálastjórn veita lán til 1000 leiguíbúða
á vegum sveitarfélaga ef fullgildar umsóknir berast.
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um íbúðir þessar og lán/eitingar til þeirra.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 58 30. apríl
1973.
Greinargerð.
Um mörg undanfarin ár hafa húsnæðismálin verið eitt erfiðasta viðfangsefnið,
sem íslenskt þjóðfélag og einstaklingar hafa haft við að glíma.
Hér á landi búa flestir í eigin húsnæði eða keppa að því að eignast eigin íbúð
og má segja, að fjárfesting í eigin íbúðarhúsnæði hafi um langt skeið verið helsta
leið alls almennings til að tryggja verðgildi fjármuna sinna á verðbólgutimum.
Fátt ræður meiru um raunveruleg lifskjör hjá einni fjölskyldu en það, hvort
hún hefur ráðið fram úr húsnæðismálum sínum og er komin yfir erfiðasta hjallann
/ið að eignast íbúð eða ekki. Þarna er um að ræða bil, sem er miklu breiðara en
skyldi og veldur alvarlegu misrétti, er bitnar ekki hvað síst á ungu fólki, sem
nýlega hefur hafið búskap.
Með starfi Húsnæðismálastofnunar ríkisins heldur ríkisvaldið uppi umfangsmikilli starfsemi í þvi skyni að stuðla að byggingu íbúðarhúsnæðis.
Bygging fbúðarhúsnæðis samkvæmt lögum um verkamannabústaði og lögum
um hinar svokölluðu Breiðholtsíbúðir á vegum Framkvæmdanefndar byggingaráætlunar hefur á undanförnum árum átt drýgstan þátt i að leysa húsnæðisvanda
lágtekiufólks, sérstaklega hér á Stór-Reykiavikursvæðinu.
Húsnæðisvandamálin hafa löngum verið hvað erfiðust úrlausnar hér i Reykjavík og nágrenni, en nú er i þeim efnum orðin breyting á.
Sú mikla atvinnuuppbvgging, sem átt hefur sér stað úti um land á undanförnum
3—4 árum, hefur Ieitt til þess, að fólki fjölgar nú á ný i fjölmörgum bæjum og
þorpnm, þar sem ibúum fór áður fækkandi eða kyrrstaða ríkti.
Á mörgum slíkum stöðum hafði bygging nýs íbúðarhúsnæðis áður verið i algeru lágmarki um langt skeið og mjög verulegur hluti ibúðarhúsnæðis orðinn býsna
gamall og oft úr sér genginn.
Því er það, að nú, þegar atvinnulifið stendur með blóma og þörf er á auknu
vinnuafli. þá skortir ibúðarhúsnæði mjög tilfinnanlega. Ekki fer á milli mála, að
á allra síðustu árum hefur skortur á ibúðarhúsnæði staðið í vegi fyrir enn frekari
íbúafjölgun mjög viða úti um landið og húsnæðisskorturinn verið eitt alvarlegasta
vandamál byggðarlaganna. Við hlið áframhaldandi atvinnuuppbyggingar og atvinnuöryggis má segja, að lausn húsnæðismálanna sé brýnasta hagsmunamál fjölmarera byggðarlaga.
Lögin, sem sett voru 17. april 1973 um bvseingu leiguíbúða á vegum sveitarfélaea, böfðu bann tilsang að greiða nokkuð úr þessum vanda og veltur á miklu
hvernig til tekst um framkvæmd þeirra.
Augljós er þörfin fyrir nokknrt framboð á leiguhúsnæði í þeim bæjum og
þorpnm úti um landið, sem með tilliti til atvinnulifs og annarra skilyrða geta
vænst fólksfjölgunar, svo fremi að húsnæðisskortur ekki hamli.
Fólk, sem ræður sig í atvinnu á nýjum stað, hefur i fæstum tilvikum hug
á að kaupa þar eiain ibúð í byrjun og þarf því að eiga kost á leiguhúsnæði fvrst
um sinn, uns það hefur gert upp hug sinn um að setjast að til frambúðar og
festir kaup á eigin ibúð.
Tilgangur þessa frumvarps er tviþættur. Annars vegar er stefnt að þvi, að
húsnæðismálastiórn verji stærri hluta af ráðstöfunarfé sínu en áður til lánveitinga vegna kaupa á eldri íbúðum og til endurbóta á eldra húsnæði. Sjá nánar
athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins.
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[127. mál]

um samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar.
Frá forsætisráðherra.
Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að fundum þingsins verði frestað
frá 20. desember 1974 eða síðar, ef henta þykir, enda verði það kvatt saman á ný
eigi síðar en 27. janúar 1975.

Nd.

205. Frumvarp til laga

[128. mál]

um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970 um Húsnæðismálastofnun ríkisins.
Flm.: Kjartan ólafsson, Lúðvík Jósepsson.
1- gr.
4. málsgr. A-liðar 8. gr. laganna orðist svo:
Húsnæðismálastjórn er heimilt að verja allt að 10% af þvi fjármagni, sem hún
hefur til útlána á ári hverju, til lánveitinga til kaupenda eldri ibúða og til meiri
háttar endurbóta á eldri ibúðum, sem hagkvæmt þykir að endurbyggja, að mati
tæknideildar húsnæðismálastjórnar eða matsmanna, sem hún skipar.
öryrkjar skulu sitja fyrir við úthlutun viðgerðarlána.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um úthlutun, lánstíma og tryggingar slíkra lána að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar.
2. gr.
B-Iiður 8. gr. laganna orðist svo:
Lánsfjárhæðin má nema allt að kr. 1 700 000.00 á íbúð, þó ekki meira en %
hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka
fslands. Húsnæðismálastjórn getur, að fengnu samþykki ráðherra, breytt lánsfjárbæðinni árlega til samræmis við breytingar á byggingarvísitölu.
Heimilt er að veita lán til byggingar leiguíbúða á vegum sveitarfélaga er neini
íllt að 80% af bvggingarkostnaði, enda hafi viðkomandi sveitarfélag ekki byggt
ibúðir samkv. 1. gr. laga nr. 97 frá 22. desember 1965 og ibúar þess ekki átt kost
á íbúðum sem þar um ræðir.
Leiguibúðir sveitarfélaga skulu fjármagnaðar á eftirfarandi hátt:
1. Viðkomandi sveitarfélag skal leggja fram 20% af byggingarkostnaði.
2. Húsnæðismálastjórn skal veita hámarkslán úr Byggingarsjóði ríkisins, eins og
þau eru á hverjum tíma til nýrra íbúða, með almennum lánskjörum þess sjóðs.
3. Húsnæðismálastjórn veitir viðbótarlán úr byggingarsjóði þar til lán sjóðsins,
að meðtöldu láni samkv. 2. tölulið þessarar greinar, nemur samtals 80% af
bvggingarkostnaði hverrar íbúðar.
Viðbótarlán þessi skulu vera til 42 ára með 2% vöxtum og greiðast með jöfnu’m ársgreiðslum vaxta og afborgana (annunitetslán). Auk þess skulu lántakendur
greiða árlega %% af lánsfjárhæðinni til greiðslu kostnaðar við starfrækslu bygg'ngarsjóðs, Lán þessi skulu tryggð með 2. veðrétti i hlutaðeigandi ibúð næst á eftir
láni byggingarsjóðs samkv. 2. lið. Lán þessi má ekki visitölutryggja.
Verði ibúðir þær, sem um ræðir í 3. tölulið þessarar greinar, seldar, gilda um
sölu þeirra og endursölu sömu reglur og nú gilda um verkamannabústaði i þeim
efnum og má ekki aflétta þeim kvöðum nema viðbótarlánið sé að fullu greitt.
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Ed.

198. Breyíingartillaga

[111. mál]

við í'rv. til laga um Hitaveitu Suðurnesja.
Frá Stefáni Jónssyni.
14. gr. orðist svo:
Ríkið á allan rétt til umráða og hagnýtingar jarðhita í Svartsengi við Grindavík og uppleystra efna og gastegunda, sem háhitavatni og gufu fylgja. Ráðherra
getur heimilað Hitaveitu Suðurnesja að taka eignarnámi lönd, mannvirki og önnur
réttindi, sem nauðsynleg eru til framkvæmda samkvæmt lögum þessum. Um framkvæind eignarnámsins fer eftir lögum nr. 11/1973.

Ed.

199. Lög

[22. mál]

um veitingu ríkisborgararéttar.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 179.

Ed.

[48. mál]

200. Lög

urn lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 51.

Ed.

201. Lög

[49. mál]

um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum ríkisstofnana.
(Afgreidd frá Nd. 18. des.)
Samhljóða þskj. 137 (sbr. 52).

Ed.

202. Lög

[117. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán fyrir Rafveitu ísafjarðar.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 148.

Ed.

203. Lög

um Hitaveitu Suðurnesja.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 132.

[111. mál]

Nd.

Þingskjal 195—197
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195. Nefndarálit

[33. mál]

um frv. til laga um samræmda vinnslu sjávarafla og veiða, sem háðar eru sérstökum leyfum.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Meiri hluti nefndarinnar mælir með samþykkt frv. með eftirfarandi
BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. Orðið „varanleg" falli niður.
2. Við fyrirsögn. í stað „veiða“ komi: veiðar.
Sighvatur Björgvinsson mun skila séráliti. Aðrir nm. tjá sig ekki um málið.
Alþingi, 18. des. 1974.
Pétur Sigurðsson,
Sverrir Hermannsson,
Tómas Árnason.
form., frsm.
fundaskr.
Garðar Sigurðsson.
Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir.

Ed.

196. Nefndarálit

[36. mál]

um frv. til laga um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 18. des. 1974.
Steingr. Hermannsson,
form., frsm.
Stefán Jónsson.

Ed.

Ingi Tryggvason,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
fundaskr.
Jón G. Sólnes.
Albert Guðmundsson.
Eggert G. Þorsteinsson.

197. Frumvarp til laga

[106. mál]

um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun á loðnu til bræðslu.
(Eftir 2. umr. í Ed., 18. des.)
Samhljóða þskj. 122 með þessum viðauka:
Ákvæði til bráðabirgða:
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 33/1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi, skal m/s
Isafold, 800 lesta skipi frá Hirtshals i Danmörku, vera heimilt að veiða loðnu i
landhelgi og landa henni á svæðinu frá Patreksfirði norður um til Seyðisfjarðar
sem islenskt skip í febrúar og mars 1975, enda hlíti það reglum er sjávarútvegsráðuneytið setur, sé rekið af íslenskum aðila og áhöfn þess sé íslensk.
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Meiri hl. nefndarinnar mun leggja fram tillögu um þetta efni. Þær tillögur
eru hins vegar algerar sýndartillögur, því að aðeins er þar gert ráð fyrir að verja
mjög óverulegum hluta gengishagnaðarins í þágu sjómannastéttarinnar. Minni hl.
gerir það að tillögu sinni á sérstöku þingskjali, að upphæðirnar í þessum tillögum
meiri þl. verði hækkaðar verulega, og bendir á, að þar er aðeins um sanngjarna
og í fyllsta máta eðlilega lausn að ræða.
Meiri hl. n. mun leggja til, að 50 millj. kr. af gengishagnaðinum verði ráðstafað til verðbóta á fiskmjöli, öðru en loðnumjöli. Minni hl. n. sér engin rök mæla
með þeirri afgreiðslu.
Alþingi, 18. des. 1974.
Garðar Sigurðsson,
frsm.

Nd.

Sighvatur Björgvinsson.

194. Breytingartillögur

[4. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar (GS, SighB).
1.
2.
3.
4.
5.

1. gr. falli niður.
2. gr. falli niður.
3. gr. falli niður.
4. gr. falli niður.
Stafliðir 9. gr. orðist svo:
a) Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa 600 millj. kr.
Fiskveiðasjóði er heimilt að ráðstafa 300 millj. kr. af þessari fjárhæð,
samkvæmt reglugerð er hann setur og ráðherra staðfestir, til lánveitinga í
sjávarútvegi til 2—3 ára til að bæta lausafjárstöðu fyrirtækja, enda verði
krafist öruggra trygginga fyrir lánum þessum.
b) Styrkur til bátaflotans vegna rekstrarerfiðleika á tímabilinu frá 1. jan. til
1. sept. 1974 250 millj. kr.
Styrkupphæðinni verði skipt þannig, að 40% hennar verði ráðstafað
einvörðungu með tilliti til mannúthaldsdaga og 60% við reglur er Aflatryggingasjóður setur, þar sem tekið verði tillit m. a. til aflamagns og lágmarkstekna, sem skipið þarf að hafa til að geta greitt kauptryggingu, enda
hafi kaupgreiðslur til sjómanna forgang.
Allir fiskibátar, án tillits til stærðar, skulu hljóta styrk samkvæmt
ákvæðum þessa stafliðs.
c) Styrkur til skuttogara verði 230 millj. kr. og miðist við fjölda úthaldsdaga.
d) Til lífeyrissjóðs sjómanna 80 millj. kr., m. a. til þess að verðbæta lífeyrisgreiðslur til aldraðra sjómanna og ekkna, samkv. reglum, er stjórn sjóðsins setur.
e) 20 millj. kr. til sjómannasamtakanna, til byggingar orlofshúsa og annarra
félagsmála, eftir nánari ákvörðun stjórnar samtakanna.
f) Eftirstöðvum verði ráðstafað með sérstökum lögum af Alþingi síðar, þegar
nákvæmari upplýsingar liggja fyrir um stöðu sjávarútvegs og fiskvinnslu.
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Nd.
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[4. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Frumvarp það, sem hér er lagt fram, er tvíþætt: annars vegar um ráðstafanir
i sjávarútvegi vegna afkomuerfiðleika, sem m. a. hafa skapast vegna gengisfellingar
hægri stjórnarinnar, og um ráðstöfun gengishagnaðar.
Um fyrri atriðið — ráðstafanir í sjávarútvegi — er það að segja, að þær miðast
einvörðungu við tilfærslur fjármagns innan atvinnugreinarinnar sjálfrar og þá fyrst
og frernst frá launþegunuin og yfir til atvinnurekendanna. Þannig er gert ráð fyrir
því í 2. og 3. gr. frumvarpsins að hækka þann hlut, sem tekinn er af óskiptu, injög
verulega og ráðstafa honum til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, þ. e. a. s. í þágu atvinnurekenda í útvegi. Með þessu er verið að rýra kjör sjómannastéttarinnar mjög verulega og skerða sjálfan grundvöll frjálsra kjarasamninga þeirra. Sjómannasamtökin
hafa hraðlega mótmælt þessu gerræói hægri stjórnarinnar og talið það fullnægjandi
ístæðu til þess að segja upp gildandi kjarasamningum.
Minni hl. sjútvn. Nd. lýsir sig samþykkan afstöðu sjómanna til þessara ráðstafana og leggur til að frumvarpsgreinarnar verði felldar.
í 1. gr. frv. gerist það í fyrsta skipti, að ráðin eru tekin af Verðlagsráði sjávarútvegsins með því að heimila ekki nema óverulega fiskverðshækkun á sama tíina
og reynt var að ná samkomulagi um fiskverðið i Verðlagsráðinu og áður en séð
yrði hvort það myndi geta tekist. Þegar þetta gerðist hafði engin hækkun fengist
fram á fiskverðinu frá áramótum 1973—74 og sjómenn því ekki fengið launatiækkanir á tímabilinu til samræmis við aðra launþega. Þeim mun tilfinnanlegri
hafði þessi seinkun á launabótum til sjómannastéttarinnar orðið þar sem afli hafði
farið rýrnandi. Auk þess sem hér var um að ræða ráðstöfun, sem kom í veg fyrir
það, að sjómenn gætu fengið launahækkanir íil jafns við aðrar stéttir, er hér um
hættulegt fordæmi að ræða, þ. e. a. s. það fordæmi að ríkisstjórn grípur með bráðabirgðalögum inn í atriði frjálsrar samningagerðar launastéttar á meðan sú samningagerð stendur yfir og ekkert bendir til annars en að hún hefði getað tekist án
afskipta ríkisvaldsins.
Með 4. gr. frv. er kostnaði vegna verðhækkunar á olíu velt yfir á sjómenn að
miklu leyti, vegna þess að þessar tilfærslur fjármuna innan atvinnugreinarinnar
koma i veg fyrir hækkun i'iskverðs, seni ella hefði getað orðið. Með þessari grein
?r sjávarútveginum í raun sjálfum gert að standa undir olíuverðshækkuninni og
stór hluti þeirra byrða lagður á launþegana í atvinnugreininni —■ sjómennina.
Um 5., 6., 7. og 8. gr. frv. er ekki ágreiningur í sjútvn. Þó vill minni hl.
nefndarinnar benda á nauðsyn þess, að vátryggingamál fiskiskipa verði tekin til
gagngerðrar endurskoðunar.
Um síðari þátt frv. — ráðstöfun gengishagnaðar — er fjallað í 9. gr. frv.
Minni hl. nefndarinnar telur í hæsta máta óeðlilegt, að ráðherra verði falið
að ráðstafa stórkostlegum upphæðum í lán og styrki að eigin geðþótta. Því leggjum
við til á sérstöku þingskjali að fastákveðnar reglur verði markaðar í lögum um
þessi efni og framkvæmdin falin þeim aðilum, sem eðlilegast er að um hana sjái.
Einnig telur minni hlutinn eðlilegt og sjálfsagt að við úthlutun gengishagnaðar
sé miðað við bæði vetrar- og sumarúthald og engar takmarkanir séu settar um
stærð þeirra fiskibáta, sem fyrirgreiðslunnar geti notið.
Minni hl. sjávarútvegsnefndar bendir á, að sjómenn eigi tilkall til gengishagnaðarins ekkert síður en útvegsmenn og fiskverkendur. Ekkert tillit er tekið til þessa
í frv., enda þar hvergi finnanleg ákvæði um að hluta gengishagnaðarins sé ráðstafað í þágu sjómannanna.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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eðlilega framkvæmd slikrar skipulagningar, og bendir m. a. á í því sambandi, að
mjög varasamt er, að sjávarútvegsráðuneytið fái heimild eins og þá, sem um getur i
1. gr. frv., að geta ákveðið hvernig afla skuli skipt milli vinnslustöðva. Þá heimild
gæti sjávarútvegsráðuneytið hugsanlega lúlkað á þann veg, að það hefði rétt til þess
að segja fyrir um, til hvaða vinnslustöðvar innan hvers vinnslusvæðis þessi eða
hinn báturinn ætti að selja afla sinn, en minni hl. nefndarinnar telur með öllu fráleitt að sjávarútvegsráðuneytið fái slíka heimild skv. 1. gr. frv.
Þá telur minni hl. nefndarinnar það einnig vera óeðlilegt og óæskilegt, sem frain
kemur í 2. gr. frv., að sjávarútvegsráðuneytið geti upp á eindæmi synjað eða heimilað
byggingu nýrra vinnslustöðva eða aukningu á afkastagetu þeirra, sem fyrir eru, án
þess að byggja í því efni á umsögnum aðila, svo sem opinberra fjárfestingarlánasjóða,
sem meta eiga hagkvæmni og arðsemi slíkra framkvæmda, Hafrannsóknastofnunarinnar, sem fylgjast á með veiðum á svæðunum, svo og hagsmunaaðila í sjávarútvegi,
svo sem Fiskifélags Islands og LlÚ. Vísar minni hl. n. sérstaklega til umsagna
þriggja þessara aðila, sem ýmist hafa óskað eftir því, að sá háttur verði upp tekinn,
eða lagt til, að frumvarpið í núverandi mynd þess sé fellt. Enginn umsagnaraðila
hefur mælt með samþykkt frv. eins og það er, og segir það sína sögu um afstöðu
þeirra, sem þar eiga hagsmuna að gæta. Minni hl. n. telur enda, að frv. þetta muni
alls ekki ná tilgangi sínum verði það samþykkt óbreytt, þar eð afkoma vinnslustöðva
fyrir rækju og skelfisk byggist á nákvæmlega sömu forsendum og afkoma annarra
vinnslustöðva í sjávarútvegi — þ. e.a. s. á aflabrögðum, hagkvæmni í rekstri hvers
fyrirtækis og markaðsástandi erlendis.
1 samræmi við framangreint álit minni hl. sjútvn. Nd. flytur hann breytingartillögur við frv. á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 18. des. 1974.
Sighvatur Björgvinsson.

Nd.

192. Breytingartillögur

[33. mál]

við frv. til 1. um samræmda vinnslu sjávarafla og veiða, sem háðar eru sérstökum
leyfum.
Frá minni lil. sjávarútvegsnefndar.

1. gr. orðist svo:
Sjávarútvegsráðuneytið getur samkvæmt lögum þessum sett almennar og svæðisbundnar reglur, er stuðli að samræmingu milli veiðiheimilda samkvæmt sérstökum
leyfum ráðuneytisins til rækju- og skelfiskveiða og vinnslugetu þessara greina fiskiðnaðarins.
2. gr. orðist svo:
í þeim greinum veiða, sem háðar eru sérstökum leyfum samkvæmt 1. gr„ sltal
leita leyfis sjávarútvegsráðuneytisins til þess að koma á fót vinnslustöðvum eða til
aukningar á afkastagetu þeirra, sem fyrir eru. Við slíkar leyfisveitingar skal ráðuneytið styðjast við umsagnir Hafrannsóknastofnunarinnar, Framkvæmdastofnunar
ríkisins, Fiskveiðasjóðs, Fiskifélags íslands og Landssambands íslenskra útvegsmanna.
Opinberum fjárfestingarlánasjóðum skal tilkynnt um afgreiðslu ráðuneytisins á
umsóknum um leyfisveitingar skv. þessari grein.
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2. A eftir 3. tölul. 5. gr. komi nýr liður, er hljóði svo:
í stað „kr. 500.00“ í niðurlagi 6. tl. 1. mgr. 2. gr. I. nr. 19/1973 komi: 1 300.00.
3. 9. gr. um ráðstöfun gengishagnaðarsjóðs frá og með a-lið orðist eins og hér
greinir:
a. Til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa
600 millj. kr. Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að ráðstafa allt að 400
millj. kr. af þessari fjárhæð til lánveitinga í sjávarútvegi til 2—3 ára til að
bæta lausafjárstöðu fyrirtækja.
b. Óafturkræft framlag til bátaflotans vegna rekstrarerfiðleiga á árinu 1974 til
15. september 250 nrillj. kr.
c. Óafturkræft framlag til skuttogara til að bæta rekstrarafkomu þeirra 230
millj. kr.
d. Til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins til greiðslu verðbóta vegna fiskmjöls
annars en loðnumjöls, sem framleitt var á tímabilinu 1. janúar til 31. ágúst
1974, enda komi allt fiskmjöl til verðjöfnunar í deild fyrir afurðir síldar- og
fiskimjölsverksmiðja 50 millj. kr.
e. Til að verðbæta lífeyrisgreiðslur aldraðra, sem fá greiddan lífeyri úr lífeyrissjóði sjómanna 15 millj. kr.
f. Til orlofshúsa sjómannasamtakanna 11 nrillj. kr.
g. Eftirstöðvar til ráðstöfunar samkvæmt nánari ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins.
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar
og greiðslutima framlaga.
4. Á eftir ákvæði til bráðabirgða, sem verði merkt I., komi ákvæði til bráðabirgða
II, er hljóði svo:
Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald samkvæmt 1. nr. 19/1973 af
saltsíld og saltsíldarflökum, sem framleidd eru á árinu 1974.

Nd.

191. Nefndarálit

[33. mál]

við frv. til 1. um samræmda vinnslu sjávarafla og veiða, sem háðar eru sérstökum
leyfum.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Þau rök hafa m. a. verið færð fram fyrir þessu frv., að nauðsynlegt sé, að unnt
verði að koma við nauðsynlegri verndun á stofnum rækju og skelfisks til þess að
komið verði í veg fyrir ofveiði. Sjávarútvegsráðuneytið hefur nú þegar slíkar heimildir skv. lögum, því að veiðar á þessum afurðum eru háðar sérstökum leyfum ráðuneytisins og eru nú þegar í gildi ákveðnar reglur til takmörkunar bæði á afla og
sókn. Þurfi frekari takmörkunar við hefur sjávarútvegsráðuneytið nú þegar lögum
samkvæmt alla möguleika til þess að koma slíkum takmörkunum við og eykur frv.
þetta á eng^n hátt möguleikana til þess að sporna við hugsanlegri ofveiði á rækju
og skelfiski.
Tilgangur frv. er fyrst og fremst sá að samræma veiðiheimildirnar og vinnslu
afurðanna í landi. Hér er ekki um verndunarsjónarmið að ræða hvað varðar veiðar
á rækju og skelfiski, heldur skipulagningu á vinnslu aflans með það fyrir augum að
fjárfestingin í rækju- og skelfiskvinnslustöðvum verði sem hagkvæmust, bæði hvað
arðsemissjónarmið varðar og út frá sjónarmiði þeirra byggðarlaga, þar sem vinnsla
á rækju- og skelfiski er mikilvægur þáttur í atvinnulífi.
Minni hl. sjútvn. Nd. telur eðlilegt, að skipulega verði unnið að fjárfestingu í
rækju- og skelfiskvinnslustöðvum með almennum reglum, er þó tryggi jafnræði hagsmunaaðila innbyrðis. Minni hl. n. telur hins vegar, að frv., eins og það er, tryggi ekki
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Nd.

188. Frumvarp til laga

[36. mál]

um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.
(Eftir 2. umr. í Nd., 17. des.)
Samhljóða þskj. 39 með þessari breytingu:
2. gr.
Ríkisstjórninni heiinilast að taka fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán, er
virkjunaraðilinn tekur, allt að 2000 millj. kr. eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri mynt, til greiðslu stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, er um getur í 1. gr.
Sem hluti af virkjuninni skulu gerðar ráðstafanir, er að höfðu samráði við
Náttúruverndarráð og að dómi sérfræðinga teljast nauðsynlegar til að draga úr
liugsanlegum áhrifum virkjunarinnar á lífríki umhverfisins svo sem frekast er
kostur.

Nd.

189. Nefndarálit

[4. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum sínum. Enn fremur hafa verið
haldnir sameiginlegir fundir sjávarútvegsnefnda beggja deilda um málið.
Meiri hluti nefndarinnar hefur náð samkomulagi um breytingartillögur við frv.,
sem fluttar eru á sérstöku þingskjali, en mælir að öðru leyti með samþykkt frv.
Við meðferð málsins hefur náðst samkomulag við sjávarútvegsráðuneytið um
meðferð ýmissa þátta og mun þess sérstaklega getið í framsögu.
Undirrituðum nefndarmönnum er ljós knýjandi nauðsyn þess. að mál þetta nái
hið fyrsta fram að ganga, svo að hefja megi greiðslur gengishagnaðarins til útvegsins.
Þess vegna mæla þeir eindregið með, að frv. nái lagagildi svo fljótt sem kostur er.
Undirritaðir áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja brtt., sem fram kunna að koma.
Alþingi, 18. des. 1974.
Pétur Sigurðsson,
Sverrir Hermannsson,
Tómas Árnason.
fundaskr., frsm.
form.
Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir.
Guðlaugur Gislason.

Nd.

190. Breytingartillögur

[4. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar.
Frá Pétri Sigurðssyni, Sverri Hermannssyni, Ragnheiði Sveinbjörnsdóttur,
Tómasi Árnasyni og Guðlaugi Gíslasyni.
1. Við 4. gr. a-liður orðist svo:
4% af fob-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en saltfisks, skreiðar, lagmetis og þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum.
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í Svíþjóð hefur Sænska kvikniyndastofnunin með höndum starfsemi til styrktar
kvikmyndagerð og fær til þess gjald af kvikmyndasýningum. Stofnunin velti 15
milljónum sænskra króna rekstrarárið 1969—1970.
í Finnlandi er 4% gjald innheimt við sölu aðgöngumiða að kvikmyndasýningum, og er 80% af gjaldinu varið til styrktar innlendri kvikmyndagerð.
1 flestum öðrum Evrópulöndum hafa verið sett lög um opinberan stuðning við
kvikmyndagerð og þá víða með stofnun sérstaks sjóðs í þessu skyni.
í frumvarpi þessu er ráð fyrir þvi gert, að stofnaður verði kvikmyndasjóður
með 10 millj. kr. stofnframlagi úr ríkissjóði, en að öðru leyti fái sjóðurinn tekjur
með 10% gjaldi, sem innheimt verði með aðgangseyri að kvikmyndahúsum. Sjóðurinn verði undir yfirstjórn menntamálaráðs og í umsjá og vörslu skrifstofu menningarsjóðs.
Skemmtanaskattur af kvikmyndasýningum er nú 15% og nemur ca. 20 millj.
kr. Af þeirri upphæð renna 10% til Sinfóniuhljómsveitar íslands og 90% í félagsheimilasjóð. Við þetta bætist 1.5% miðagjald, sem runnið hefur í menningarsjóð,
og er því skeimntanaskatturinn í heild 16.5%.
Með þeirri breytingu, sem felst í frumvarpinu, greiða kvikmyndahúsagestir
3.5% hærra gjald en áður var, Sinfóníuhljómsveit og félagsheimilasjóður missa 5%
skemmtanaskatt og menningarsjóður missir 1.5%, en samanlagt er þetta 10% af
aðgöngumiðaverði kvikmyndahúsa og rennur, eins og áður segir, í kvikmyndasjóð. Til þess að bæta Sinfóníuhljómsveitinni, félagsheinrilasjóði og menningarsjóði
þennan tekjumissi, er gert ráð fyrir því í frumvarpinu, að svonefnt rúllugjald, sein
greitt hefur verið fyrir aðgang að vínveitingahúsum, verði hækkað úr 10 kr. i 30 kr.
Ýmsir eru vaflaust andvígir því, að verð aðgöngumiða að kvikmyndahúsum
hækki vegna tilkomu kvikmyndasjóðs, og halda þvi fram með miklum rétti, að
skattlagning aðgöngumiða sé þegar orðin í mesta lagi. Áður en 16.5% skemmtanaskattur er lagður á verð aðgöngumiða, er búið að leggja 17% söluskatt á aðgangseyrinn,
og þar að auki er a. m. k. i Reykjavík lagður 5% skattur á verð aðgöngumiða skv. 1. nr.
78 4. febr. 1952 um gjald af kvikmyndasýningum, og rennur hann í borgarsjóð. Ef óaðgengilegt þykir, að skattlagning aðgöngumiða verði nú enn aukin um 3.5%, virðist liggja beinast við að lækka eða afnema með öllu skattinn skv. 1. nr. 28. 4. febr.
1952, en þessi skattur er ætlaður sveitarstjórnum og virðist lítinn rétt eiga á sér,
enda mun hann óvíða hafa verið innheimtur utan Reykjavíkur. í frumvarpinu er
þó ekki gerð tillaga um afnám þessa skatts að svo stöddu, en rétt er að skoða nánar
þessa leið við meðferð málsins á Alþingi.
í 5. og 7. gr. frumvarpsins eru ákvæði um stofnun kvikmyndasögusafns. Mikil
nauðsyn er á því, að þess háttar stofnun sé komið upp, sem safni cintökum kvikmynda, er hafa kvikmyndasögulegt gildi eða sérstakt gildi fyrir sögu íslands.
Starfsemi þessa safns verður að sjálfsögðu allt annars eðlis en starf Fræðslumyndasafnsins, sem hefur svipað verksvið og skólabókasöfn, en kvikmyndasögusafn hefur
aftur á móti hliðstæðu hlutverki að gegna og þjóðskjalasafn eða bókmenntadeild landsbókasafns. Stjórn þessa safns þarf því að vera skipuð sérmenntuðum mönnum um
kvikmyndalist, og er því skv. 7. gr. gert ráð fyrir, að nánari ákvæði um starfsemi og
aðsetur safnsins verði sett með reglugerð.
Þess má að lokum geta, að við meðferð frv. til 1. um skenmitanaskatt á þinginu 1969—1970 komu málefni íslenskrar kvikmyndagerðar mjög til umræðu, og var
því þá sérstaklega lýst yfir í nefndaráliti menntamálanefndar neðri deildar, að
nauðsyn bæri til, að lög yrðu sett til stuðnings íslenskri kvikmyndagerð. Af því hefur
þó ekki orðið, og er ekki seinna vænna, að Alþingi taki nú loks af skarið um
stuðning við þessa vanræktu listgrein.

828

Þingskjal 187
9. gr.

Fyrirsögn í. kafla sömu laga verði: Um menningarsjóð og kvikmyndasjóð.
Þegar lögunum hefur verið svo breytt, skulu breytingarnar, ásamt ákvæðum
laga nr. 35/1971, felldar inn í meginmál laganna og þau gefin út undir fyrirsögninni: Lög um menningarsjóðs, kvikmyndasjóð og menntamálaráð.
10. gr.

2. flokkur 2. gr. laga um skemmtanaskatt, nr. 58 12. maí 1970, orðist svo:
Kvikmynda- og skuggamvndasýningar.
Af skemmtunum, sem til þessa flokks teljast, greiðist 10% skattur af brúttóverði seldra aðgöngumiða.
11. gr.

5. flokkur 2. gr. sömu laga orðist svo:
Nú eru vínveitingar um hönd hafðar í veitinga- eða samkomuhúsi, án þess að
skemmtanaskattur sé greiddur samkvæmt ákvæðum 1. eða 3. flokks, og skal þá greiða
24 kr. í skemmtanaskatt og 6 kr. í menningarsjóð fyrir hvern mann, er aðgang fær að
húsinu að kvöldi á þeim tíma, er ákveðinn verður í reglugerð. Upphæðum þessum
skal breytt i byrjun hvers árs í samræmi við brevtingar, sem gerðar cru á vcrði
islensks brennivins hjá útsölu Áfengisverslunar rikisins.
12. gr.

8. gr. sörnu laga orðist svo:
Leggja skal sérstakt gjald á alla selda aðgöngumiða samkvæmt 2. flokki 2. gr.
og að danslekjum samkvæmt a-lið 3. flokks sömu greinar. Nemur gjald þetta 10%
af brúttóverði seldra aðgöngumiða að kvikmyndahúsum, og rennur það í kvikmynda
sjóð, og 3% af brúttóverði seldra aðgöngumiða að dansleikjum, og rennur það i
menningarsjóð.
Um innheimtu gjaldsins gilda sömu reglur og um innheimtu annars skemmtanaskatts samkvæmt lögum þessum.
Greinargerð.
Kvikmyndagerðarlist hefur verið meira vanrækt á íslandi en nokkur önnur
listgrein. Ástæðurnar eru í fyrsta lagi hinn mikli kostnaður, sem óhjákvæmilega
fvlgir gerð kvikmynda, en svo að dæmi séu nefnd er lágmarkskostnaður við gerð
100 minútna leikinnar myndar nú talinn vera um 7 millj. kr. og einfaldasta heimildarkvikmynd, sem aðeins tekur 20 mínútur að sýna, kostar nú 1.5—2 millj. kr. t öðru
lagi er óneitanlega um að ræða útbreytt skilningslevsi á vandamálmn islenskrar kvikmyndagerðar. Á siðari árum hefur þó vaknað talsverður áhugi á þvi, að stofnaður vrði
sérstakur sjóður, er veitti lán og styrki til kvikmvndagerðar, og á árinu 1972 safnaði menntamálaráðunevtið upplýsingum með milligöngu sendiráða íslands í VesturEvrópu um opinbera fyrirgreiðslu við innlenda kvikmyndagerð i Evrópulöndum.
Eftirfarandi upplýsingar eru byggðar á gögnum, sem menntamálaráðuneytið hefur
látið flutningsmönnum frumvarpsins í té:
í Danmörku hafa lengi verið i gildi lög um kvikmyndir og kvikmvndahús
með ákvæðum um Dönsku kvikmyndastofnunina. Stofnunin rekur kvikmyndaskóla,
leikmunasafn og lánar út kvikmyndir, en hefur jafnframt með höndum veitingu
lána og ábyrgða til framleiðenda innlendra kviknivnda. Tekjur stofnunarinnar
hafa verið 10% gjald, sem innheimt hefur verið með aðgangseyri að kvikmyndahúsum. Gjaldið er nií 7%, verður 4% á næsta ári og fellur alveg niður 1975.
I Noregi hafa styrkir til kvikmvndagerðar verið greiddir úr ríkissjóði og numið
35 % af brúttótekjum miðað við selda aðgöngumiða,, en fyrir 3 árum var stofnaður
sérstakur kvikmyndasjóður.
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3. gr.

A-liður 3. gr. sömu laga orðast svo:
Gjald af aðgöngumiðum að dansleikjum samkvæmt lögum um skemmtanaskatt.
4. gr.

D-Iiður 4. gr. sömu laga fellur niður.
5. gr.

Á eftir 5. gr. sömu laga komi ný grein svo hljóðandi:
Hlutverk kvikmyndasjóðs er:
a) Að styrkja og efla íslenska kvikmyndagerð með bcinum fjárstyrkjum, lánmn,
ábyrgðum og verðlaunum.
b) Að koma á fót kvikmyndasögusafni, sem heimilt skal að sýna kvikmyndir
sínar á sýningum, sem undanþegnar eru öllum opinberum gjöldum.
c) Að stuðla á annan hátt að bættri kvikmyndamenningu, m. a. með því að verðlauna kvikmyndahús, sem fram úr skara við val á góðum kvikmyndum og
barnamyndum til sýninga.
Lán og ábyrgðir, sem veitt eru höfundum eða framleiðendum islenskra kvikmynda, mega nema allt að 80% af kostnaði við gerð myndarinnar.
6. gr.

Á eftir nýrri grein í sömu lögum, sbr. 5. gr., komi önnur ný grein, svo hljóðandi:
Tekjur kvikmyndasjóðs eru þessar:
a) Stofnframlag úr ríkissjóði og árlegt framlag samkvæmt ákvæðum fjárlaga
hverju sinni.
b) Gjald af aðgöngumiðum að kvikmvndasýningum samkvæmt lögum um skemmtanaskatt.
c) Vextir af innistæðufé sjóðsins og verðbréfum.
7. gr.

A-liður 7. gr. sömu laga orðist svo:
Að hafa með höndum yfirstjórn menningarsjóðs og kvikmyndasjóðs og ákvarða
um árlega heildarskiptingu á tekjum sjóðanna. A. m. k. fimmta hluta af tekjum
kvikmyndasjóðs skal varið til að koma upp kvikmyndasögusafni.
Úthlutun lána og styrkja eða veiting ábyrgða og verðlauna lir kvikmyndasjóði,
sbr. 6. gr„ fer fram á sérstökum fundum ráðsins, og skulu þá tilkvaddir fulltrúar
frá samtökum kvikmyndahúsaeigenda, samtökum kvikmyndagerðarmanna, Bandalagi islenskra listamanna og samtökum kvikmyndaklúbba með fullum atkvæðisog tillögurétti.
E-liður sömu greinar fellur niður.
Á eftir 1. mgr. komi ný mgr., svo hljóðandi:
Nánari ákvæði um starfsemi kvikmyndasjóðs og kvikmyndasögusafnsins skulu
sett með reglugerð, þ. á m. um sérstaka stjórn safnsins.
8. gr.

1. málsgr. 8. gr. söiuU laga orðist svo:
Menntamálaráðherra skipar forstjóra menningarsjóðs að fengnum tillögum
menntamálaráðs. Skal honum falið að annast daglega stjórn og fjárreiður sjóðsins,
svo og kvikmyndasjóðs, og sjá um framkvæmdir á ákvörðunum menntamálaráðs.
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Ed.

185. Nefndarálit

[111. máll

um frv. til laga um Hitaveitu Suðurnesja.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og leggur einróma til að það verði samþykkt. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flvtja breytingartillögur eða fylgja þeim.
Fjarstaddur var Eggert G. Þorsteinsson.
Alþingi, 17. des. 1974.
Steingr. Hermannsson,
Ingi Tryggvason,
Albert Guðmundsson.
form., frsm.
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Jón G. Sólnes.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Ed.

186. Nefndarálit

[117. mál]

um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábvrgjast lán fyrir Rafveitu
ísafjarðar.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Jón Árm. Héðinsson.
Alþingi, 17. des. 1974.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Ragnar Arnalds.

Ed.

Jón Helgason,
fundaskr.
Jón G. Sólnes.

Albert Guðmundsson,

187. Frumvarp til laga

Axel Jónsson.

[126. mál]

um kvikmyndasjóð.
Flm.: Ragnar Arnalds, Axel Jónsson, Jón Árm. Héðinsson,
Steingrímur Hermannsson.
1. gr.

1. gr. laga nr. 50 5. júli 1957, um menningarsjóð og menntamálaráð, orðist svo:
Hlutverk menningarsjóðs og kvikmvndasjóðs er að styðja islenska menningu
með þvi að efla listir og vísindi.
2. gr.
2. gr. sömu laga orðist svo:
Menntainálaráð hefur á hendi yfirstjórn menningarsjóðs og kvikmvndasjóðs.
Menntamálaráð gerir árlega áætlanir um tekjur og gjöld sjóðanna, og skulu þær
bornar undir menntamálaráðherra til samþykktar. Tekjur sjóðanna og þeirra
stofnana, sem reknar verða á vegum þeirra, má eingöngu verja i þágu sjóðanna.
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og örorkulifeyris hins vegar, þegar um er að ræða tímabundna sjúkrahúsdvöl
þeirra, sem þessara greiðslna njóta.
f lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, er gert ráð fyrir því, að dveljist
sá er dagpeninga nýtur á sjúkrahúsi megi lækka dagpeninga hans um allt að
þriðjung, ef hann á heimili sínu hefur fyrir öðrum að sjá, ella allt að % hlutum.
Með frumvarpi þessu er lagt til, að skerðingarákvæði þessi falli niður.
Þá er í sömu lögum gert ráð fyrir, að lífeyrir elli-, örorku- og ekkjulífeyrisþega falli niður dveljist þeir i stofnun þar sem sjúkratryggingar greiða fyrir þá
lengur en í einn mánuð og ef vistin hefur verið lengri en 4 mánuðir undanfarandi 24 mánuði. Með lögum um breyting á lögum um almannatryggingar 1974 var
svo ákveðið, að tryggingaráði væri heimilt að víkja frá þessum timatakmörkunum, ef sérstaklega stæði á. Með þessu frumvarpi er lagt til, að skerðingarákvæðin falli niður og grein laganna gerð ákveðnari hvað timamörkum viðkemur.
Augljóslega þurfa elli- og örorkulífeyrisþegar oft á tímabundinni sjúkrahúsdvöl að halda. Tíðni siúkdóma, sem oft eru langvinnir, eykst með aldrinum. Þá
eru margir öryrkjar einnitt slíkir vegna sjúkdóma, er krefjast reglulega endurmats og sérhæfðrar meðferðar, sem erfitt er að láta í té utan sjúkrahúsa. Má
búast við siúkrahúsdvöl hjá þessum einstaklingum oftar en öðrum og sjálfir fá
þeir litlu um það ráðið, hversu oft og hversu lengi hverju sinni þeir þurfa að
dvelja á sjúkrahúsunum. Getur sjúkrahúsdvölin hæglega farið fram úr þeim tímamörkum, sem levfð eru i gildandi lögum um almannatryggingar án þess að til
skerðingar á lifevri komi. Þetta hefur einatt reynst vandamál mörgum elli- og
örorkulífeyrisþega. Hafa þeir þurft að útskrifast af sjúkrahúsum, án þess að meðferð væri lokið, eða þeir hafa þurft að fresta sjúkrahúsdvöl til þess að halda lifeyri sinum óskertum.
EIli- og örorkulifeyrisþegar, sem halda heimili, þurfa áfram að greiða reksturskostnað heimilis sins, svo sem leigu, rafmagn, hita, sima, útvarp, sjónvarp o. s. frv.,
þótt til timabundinnar dvalar á siúkrahúsi komi. Margir þeirra hafa engar aðrar
tekjur og standa þvi ráðlitlir gagnvart venjulegum rekstrarkostnaði heimilis, ef
lifeyrir þeirra fellur niður. Getur slikt kippt fótum undan heimilishaldi þeirra,
sem annars er í raun þjóðfélaginu i hag, þar eð það léttir á hyrði elli- og dvalarheimila í landinu.
Rétt er, að lifeyrisgreiðslur falli inn i ramma gildandi laga, ef samfelld sjiikrahúsvist elli- og örorkulifeyrisþega verður 24 mánuðir eða lengri, enda telst þá
ekki lengur vera um að ræða timabundna siúkrahúsvist.
Sjúkradagpeningar eru timabundin sreiðsla, miðuð við tólf mánuði hverju
sinni. Upphæð sjúkradagpeninga getur ekki orðið hærri en % af vinnutekjum hins
sjúka mánuðina undanfarandi veikindvm hans. Frekari skerðing siúkradagpeninga
vegna timabundinnar sjúkrahúsdvalar skapar sömu vandamál og hjá elli- og örorkulífeyrisþegum og er af sömu ástæðum óréttlát og skerðing á lifeyri þeirra
vegna timabundinnar sjúkrahúsvistar.
Lita verður á sjiikradagpeninga og elli- og örorkulifeyri sem laun til þeirra,
er vegna aldurs og/eða siúkdóma geta ekki aflað sér þeirra á hinum almenna
launamarkaði. Laun þessi eru langt undir venjulegum vinnutekjum og ósanngjarnt
að þau séu skert enn frekar komi til timabundinnar vistunar á sjilkrahúsi. Svnist
slikt ekki í anda þess tilgangs, er liggur að baki lögum um almannatrvgeingar.
Á það ber einnig að líta, að sjúkratryggingar greiða að fulla timabundna siúkrahúsdvöl allra landsmanna og hafa aðrir en nefndir einstaklingar ýmist ráðningu,
er trysgir þeim óskert eða litt skert laun, þótt til timabnndinnar s.júkrahúsvistar
komi, eða þá að aðrir hafa möguleika á tryggingum, er bæti þeim launamissi í
timabundnum veikindum.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarhing).
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183. Nefndarálit

[106. mál"|

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun á loðnu til bræðslu.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og orðið sammála um að mæla með samþykkt þess með eftirgreindri
BREYTINGU:
Við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða, svo hljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 33/1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi, skal m/s
ísafold, 800 lesta skipi frá Hirtshals í Danmörku, vera heimilt að veiða loðnu í
landhelgi og landa henni á svæðinu frá Patreksfirði norður um til Seyðisfjarðar
sem íslenskt skip í febrúar og mars 1975, enda hliti það reglum er sjávarútvegsráðuneytið setur, sé rekið af íslenskum aðila og áhöfn þess sé íslensk.
Alþingi, 17. des. 1974.
Steingrímur Hermannsson,
Halldór Ásgrímsson,
Oddur Ólafsson.
form., frsm.
fundaskr.
Jón G. Sólnes.
Stefán Jónsson.
Jón Árm. Héðinsson.
Jón Árnason.

Ed.

184. Frumvarp til laga

[125. mál]

um hreyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971.
Fhn.: Sverrir Bergmann.
1. gr6. málsgr. 44. gr. laganna orðist svo:
Nú dvelst sá, sem dagpeninga nýtur, í sjúkrahúsi eða á hæli á kostnað samlags síns og skal hann þá halda dagpeningum óskertum. Hið sama gildir um
sjúkradagpeninga vegna barna sjúklings.
2. gr.

5. málsgr. 50. gr. (VI. kafla) laganna orðist svo:
Elli-, örorku- eða ekkjulífeyrisþegi heldur óskertum h’feyrisgreiðslum, þótt til
komi vistun á stofnun, þar sem sjúkratryggingar greiða fyrir hann nema um sé
að ræða samfellda vistun á slikum stofnunum umfram 24 mánuði.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt til þess að fá numin úr gildandi lögum um almannatryggingar skerðingarákvæði, er taka til sjúkradagpeninga annars vegar og elli-
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52. Wilson, Dennis, sjómaður í Neskaupstað, f. í Englandi 25. april 1950.
53. Winkler, Martin, húsgagnasmiður í Reykjavík, f. í Austurríki 17. nóv. 1932.
54. Þóra Vesteinsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Kóreu 7. apríl 1970.
2. gr.

Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skal
hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér islensk nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

180. Breytingartillaga

[95. mál]

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá Steingrími Hermannssyni, Helga F. Seljan og Þorv. Garðari Kristjánssyni.
11. gr. orðist svo:
34. gr. laganna orðist þannig:
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og
kauptúnum samkvæmt 32. gr., skal árlega halda eftir 35 af hundraði og skal því
fé ráðstafað eftir tillögu vegamálastjóra að fenginni umsögn Sambands íslenskra
sveitarfélaga til að auðveida kaupstöðum og kauptúnum að flýta gerð vega með
bundnu slitlagi, samkv. 30. gr., og jafna þann mismun, sem er á milli staða að þessu
leyti.

Nd.

181. Nefndarálit

[116. mál]

um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 46 16. april 1971, um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignarnámi
landspildu í Hafnarfirði.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 17. des. 1974.
Ellert B. Schram,
Gunnlaugur Finnsson,
form., frsm.
fundaskr.
Kjartan Ólafsson.
Ingólfur Jónsson.
Sighvatur Björgvinsson.

Nd.

182. Lög

Friðjón Þórðarson.
Páll Pétursson.

[3. mál]

um breyting á lögum nr. 35 frá 29. apríl 1966, um Lánasjóð sveitarfélaga.
(Afgreidd frá Ed. 17. des.)
Samhljóða þskj. 3.
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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.
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Blöndal, Dagný, barn í Reykjavík, f. i Indónesíu 13. sept. 1972.
Brauner, Renald, nemandi í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 27. april 1958.
Buhl, Erna Frieda, húsmóðir i Reykjavik, f. í Þýskalandi 7. nóv. 1924.
Busk, Evjólfur Þór, tannlæknir á Seltjarnarnesi, f. á fslandi 6. ágúst 1937.
Catlin, Katheryn Roberta, húsmóðir i Hafnarfirði, f. i Bandaríkjunum 2. ágúst
1923.
Chadwick, Andrés Þór, barn á Keisbakka í Dalasýslu, f. á íslandi 14. júní 1964.
Chadwick, Ruth Carol, barn á Keisbakka i Dalasvslu, f. á fslandi 2. febrúar
1967.
Clark, Robert Jón, sjómaður i Revkjavík, f. á fslandi 21. júni 1943.
Drake, Hellen Linda, barn í Revkjavík, f. á Tslandi 29. júní 1960.
Drake, Oddný Inga, barn í Rcykjavík, f. á fslandi 1. mars 1963.
Drake, Unnur Milly, barn i Reykjavík, f. í Englandi 16. sept. 1961.
Döllefeld, Karin Berta Marie, húsmóðir i Hafnarfirði, f. i Þvskalandi 26. okt.
1944.
Friðrik örn Jónsson, barn i Reykjavík, f. á fslandi 18. febr. 1970.
Funagalli, Agnete Mathilde, húsmóðir í Hafnarfirði, f. á íslandi 18. mai 1942.
Gillespie, Jerry Lee, barn í Reykjavik, f. í Bandarikjunum 26. jan. 1969.
Helga .Tónsdóttir, verkakona í Keflavfk, f. á fslandi 14. mai 1947.
Ipsen, Werner, sjómaður í Reykjavik, f. i Danmörku 25. nóv. 1938.
Izaguirre, Enrique Llorens, verkamaður á Akranesi, f. á Spáni 25. júní 1937.
Karólina Rafnsdóttir, barn i Kópavogi, f. í Englandi 7. sept. 1969.
Knudsen, Hilmar Martin Riis, verkfræðingur i Revkjavik, f. í Danmörku 5. okt.
1941.
Kristensen, Kirsten Andresen, húsmóðir í Revkjavik, f. í Danmörku 23. sept.
1936.
Lassen, Magna, húsmóðir i Neskaupstað, f. i Færevjum 16. sept. 1946.
Lawrence, Ravmond Thorgeir, bújurtafræðingur á Sauðárkróki, f. i Englandi 28.
sept. 1946.
Little, Ruth, húsmóðir í Revkjavík, f. í Englandi 31. júli 1935.
Lorenzen, Rita, húsmóðir í Reykjavík, f. i Þýskalandi 8. des. 1942.
Lundgreen, Carl Edvard Houmann, trésmiður i Reykjavík, f. i Danmörku 24.
mars 1913.
Lundgreen, Jenny Kirstine, húsmóðir i Reykjavik, f. i Danmörku 31. des. 1917.
Madsen, Ebba Agnete, húsmóðir á Akureyri, f. i Danmörku 9. ágúst 1937.

35. Njarðvik. Hildur, barn á Seltjarnarnesi, f. í Kóreu 15. nóv. 1969.

36. Olesen, Anna Maria, barn á Selfossi, f. á fslandi 19. nóv. 1964.
37. Olesen, Ása, barn á Selfossi, f. á íslandi 11. febrúar 1963.
38. Paulsen, Waltraud Anna Maria Meta, húsmóðir i Mosfellssveit, f. í Þýskalandi
8. febrúar 1935.
39. Petersen, Boye, iðnaðarmaður í Keflavík, f. i Danmörku 15. okt. 1945.
40. Read, Brian Thor, nemandi í Reykjavik, f. í Bandaríkjunum 29. nóv. 1960.
41. Read, Elaine Ruth, nemandi í Revkjavik, f. í Bandarikjunum 13. iúni 1963.
42. Read, Gregory Allan, nemandi i Revkjavik, f. i Bandarikjunum 9. febr. 1962.
43. Read, Sígurður Kenneth, nemandi i Revkjavik. f. á fslandi 30. des. 1958.
44. Róhert Hannesson, nemandi i Kópavogi. f. á íslandi 3. júní 1963.
45. Shabakaeva, Dina Yakubovna, húsmóðir á ísafirði, f. i Sovétrikjunum 16. ágúst
1944.
46. Súsanna Rafnsdóttir, barn í Kópavogi, f. i Englandi 31. okt. 1966.
47. Svanhildur Helgadóttir, barn i Revkjavik, f. i Kóreu 5. jan. 1971.
48. Teske, Gerda Irenc, húsmóðir í Reykjavik, f. i Þýskalandi 2. júní 1923.
49. Thinal, Bárbel Gisela. nuddkona í Keflavik, f. í Þýskalandi 11. mars 1938.
50. Touvina, Sofia, húsmóðir i Revkjavik, f. í Sovétrikjunum 16. nóv. 1897.
51. Weitendorf, Edda Valeska, harn i Reykjavik, f. á íslandi 19. ágúst 1963.

Þingskjal 178—179
e) Orðið „Mayday“ kallað út í talstöð.
f) Alþjóðaneyðarmerki sent með merkjaflöggunum N.C.
g) Nevðarmerki, sem er ferhyrndur fáni
og kúla eða eitthvað, sem líkist kúlu
fyrir ofan eða neðan fánann.
h) Bál á skipinu (svo sem frá logandi
tjörutunnu, olíutunnu o. s. frv.).
i) Fallhlífarflugeldar eða handblvs, er
sýna rautt ljós.
j) Reykmerki, sem gefur frá sér rauðgulan reyk.
k) Hægar og endurteknar hreyfingar upp
og niður með útréttum handleggjum.
l) Loftskeyta-vekjaramerkið.
m) Talstöðvar-vekjaramerkið.
n) Merki, sem send eru frá nevðarradióbauju, er gefur staðarákvörðun.
2. Framangreind merki má ekki svna
eða gefa, nema i þeim tilgangi einum að
gefa til kvnna, að skip sé i sjávarháska
og þarfnist aðstoðar; notkun annarra
merkia, sem rugla má saman við nevðarrnerkin. eru bönnuð.
8. Athvgli er vakin á köflum um nevðarmerki i Alþjóðlegri merkjabók, handbók um leit og hjörgun skipa, og svo á
eftirfnrandi merkjum:
a) dúk, eem er appelsínugulur og annaðhvort með svörtum ferningi eða öðru
heooilegu tákni ftil auðkenningar úr
lofti);
h) litarefni, sem sett er 1 sjóinn.

Nd.
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e) a signal sent by radiotelephony consisting of the spoken word “Mayday”;
f) the International Code Signal of distress indicated by N.C.;
g) a signal consisting of a square flag
having above or below it a ball or
anything resembling a ball;
h) flames on the vessel (as from a burnirsg tar barrel, oil barrel, etc.);
i) a rocket parachute flare or a hand
flare showing a red light;
j) a smoke signal giving off orangecoloured smoke;
k) slowlv and repeatedly raising and
lowering arms outstretched to each
side;
l) the radiotelegraph alarm signal;
m) the radiotelephone alarm signal;
n) signals transmitted by emergency
position indicating radio beacons.
2. The use or exhibition of any of the
foregoing signals, except for the purpose
of indicating distress and need of assistance and the use of other signals which
mav be confused with any of the above
sisnnls is prohibited.
3. Attention is drawn to the relevant
sections of the International Code of
Signals, the Merchant Ship Search and
Rescue Manual and the following Signals;
a) a piece of orange-coloured canvas
with either a black square and circle
or other appropriate svmbol ffor
identification from the air);
b) a dve marker.

179, Frumvarp til laga

[22. mál]

um veitingu ríkisborgararéttar.
Œftir 2. umr. Nd., 17. des.)

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

1- gr.
Rikisborgararétt skulu öðlast:
Alfaro, Walter Antonio, barn í Reykjavík, f. í Randarikjunum 17. des. 1962.
Argunova, Alexandra Gavrilevna, húsmóðir i Revkjavík, f. i Sovétrikjunum 12.
des. 1938.
Azevedo, Magnús, harn í Kópavogi, f. á Islandi 18. ágúst 1967.
Rauer, Evamarie Ilse, húsmóðir í Garðahreppi, f. i Þýskalandi 2. nóv. 1938.
Baur, Anna, húsmóðir í Hafnarfirði, f. i Þýskalandi 5. mars 1932.
Bellersen, Edmund Friedrich, rafmagnstæknifræðingur i Reykjavik, f. i Þýskalandi 2. febr. 1942.
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2. Klukkur og málmtrumbur.
a) Hljóðstyrkur.
Skipsklukka eða málmtrumba eða
önnur tæki, sem hafa svipuð hljóðeinkenni, skulu gefa frá sér hljóðþrýstistig, sem sé a. m. k. 110 dB í eins
metra fjarlægð.

2. Bell or gong.
a) Intensity of signal.
A bell or gong, or other device having similar sound characteristics shall
produce a sound pressure level of not
less than 110 dB at 1 metre.

b) Gerð.
Skipsklukkur og málmtrumbur skulu
smíðaðar úr efni, sem stenst ryð, og
þannig gerðar, að þær gefi tæran tón.
Þvermál klukkunnar, þar sem það er
stærst, skal vera a. m. k. 300 mm á
skipum, sem eru lengri en 20 metrar
og a. m. k. 200 mm á skipum, sem eru
12—20 metrar á lengd. Þar sem það
er framkvæmanlegt er mælt með að
nota vélknúinn kólf til þess að tryggja
jafnan kraft í klukknaslögum, þannig
klukku skal þó vera unnt að hringja
með handafli. Efnismassi kólfsins skal
vera a. m. k. 3 af hundraði af efnismassa klukkunnar.

b) Construction.
Beils and gongs shall be made of corrosion resistant material and designed
to give a clear tone. The diameter of
the mouth of the bell shall be not less
than 300 mm for vessels of more than
20 metres in length, and shall be not
less than 200 mm for vessels of 12 to
20 metres in length. Where practicable, a power-driven bell striker is
recommended to ensure constant force
but manual operation shall be possible. The mass of the striker shall be
not less than 3% of the mass of the
bell.

3. Samþykki.
Gerð hljóðgjafatækja, hljómburður
þeirra og uppsetning um borð í skipinu
skal uppfylla þæi- kröfur, sem hlutaðeigandi, opinber yfirvöld í landi því, sem
skipið er skrásett, setja.

3. Approval.
The construction of sound signal appliances, their performance and their installation on board the vessel shall be
to the satisfaction of the appropriate
Authority of the State where the vessel
is registered.

IV. Viðauki
NEYÐARMERKI
1. Merki þau, sem hér fara á eftir,
gefa til kynna, hvort sem þau eru notuð
saman eða hvert fyrir sig, að skip sé
i sjávarháska og að þörf sé á aðstoð.
a) Byssuskot eða annað hvellmerki
hleypt af með hér um bil einnar mínútu millibili.
b) Notkun hvers konar þokubendingatækis í sífellu.
c) Flugeldar eða sprengjur, sem varpa
frá sér rauðum stjörnuljósum, og er
þeim skotið einu í einu með stuttu
millibili.
d) Merkið ...---- ... (SOS) eftir Morsekerfi, sent með loftskeytatækjum eða
öðrum merkjasenditækjum.

Annex IV
DISTRESS SIGNALS
1. The following signals, used or exhibited either together or separately, indicate distress and need of assistance:
a) a gun or other explosive signal fired
at intervals of about a minute;
b) a continuous sounding with any fogsignalling apparatus;
c) rockets or shells, throwing red stars
fired one at a time at short intervals;
d) a signal made by radiotelegraphy or
by any other signalling method consisting of the group
... —... (SOS) in the Morse Code;
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stigi í langskurðarfleti flautunnar,
þannig að langdrægni hljóðsins í allar áttir verði a. m. k. helmingur af
iangdrægni í stefnu, sem er í beinu
framhaldi af langskurðarfletinum.
Hljóðþrýstistigið skal mæla á hljóðsviðinu einn þriðji úr áttund, sem
ákvarðar langdrægni hljóðmerkja.

so that the range in any direction will
be at least half the range on the forward axis. The sound pressure level
shall be measured in that third-octave
band which determines the audibility
range.

e) Staðsetning skipsflautu.
Þegar nota skal sem einu flautuna um
borð flautu, sem beinir hljóðinu í
ákveðna átt, skal koma henni þannig
fyrir, að hámarkshljóðstyrkur flautunnar sé beint framundan.
Skipsflautu skal setja eins hátt um
borð i skipinu og framkvæmanlegt er
til þess að draga úr því, að hljóðið
rofni eða truflist af hindrunum, og
einnig til að draga sem mest úr þeirri
hættu að áhöfnin verði fyrir heyrnarskaða. Hljóðþrýstistig hljóðmerkja frá
eigin skipi skal ekki vera hærra en 110
dB (A) á þeim stöðum, sem hlustað er
um borð, og ef það er framkvæmanlegt
ætti það ekki að vera hærra en 100
dB (A).

e) Positioning of whistles.
When a directional whistle is to be
used as the only whistle on a vessel,
it shall be installed with its maximum
intensity directed straigh ahead.
A whistle shall be placed as high as
practicable on a vessel in order to
reduce interception of the emitted
sound by obstructions and also to
minimize hearing damage risk to
personnel. The sound pressure level
of the vessel’s own signal at listening
posts shall not exceed 110 dB (A) and
so far as practicable should not exceed 100 dB (A).

f) Skip útbúin fleiri en einni flautu.
Ef skip eru búin flautum, sein eru í
meira en 100 metra innbyrðis fjarlægð, skal koma þeim svo fyrir, að
þær gefi ekki hljóð frá sér báðar uni
leið.

f) Fitting of more than one whistle.
If on a vessel, whistles are fitted at
a distance apart of more than 100
melres, it shall be so arranged that
they are not sounded simultaneusly.

g) Samsett flautukerfi.

g) Combined whistle systems.
If due to the presence of obstructions
the sound field of a single whistle or
of one of the whistles referred to in
f) above is likely to have a zone of
greatly reduced signal level, it is recommended that a combined whistle
system be fitted so as to overcome
this reduction. For the purposes of the
Rules a combined whistle system is
to be regarded as single whistle. The
whistles of a combined systern shall
be located at a distance apart of not
more than 100 metres and arranged
to be sounded simultaneously. The
frequency of any one whistle shall
differ from those of the others by at
least 10 Hz.

Ef hljóðsvið einu flautunnar um borð
eða einnar af flautunum, sem fjallað
er um í lið 1 f) að framan, virðist
hafa svæði með mjög skertu hljóðmagni, vegna hindrunar, þá er mælt
með að setja upp samsett flautukerfi
til þess að bæta úr þessari truflun.
Eftir skilningi siglingareglnanna er
er litið á samsett flautukerfi sem einstaka flautu. í samsettum flautukerfum má ekki vera meira en 100 metrar á milli flautanna og flauturnar
skulu þannig útbúnar, að þær gefi
samtímis hljóð. Tiðni hverrar einstakrar flautu skal víkja a. m. k. um
lQbjið frá tíðni annarrar.
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c) Styrkur hljóðmerkja og langdrægni
þeirra.
Skipsflauta um borð skal í þá átt,
sem hljóðstyrkur flautunnar er mestur, og í eins metra fjarlægð frá flautunni ná hljóðþrýstistigi, sem er að
minnsta kosti einn þriðji úr áttund og
innan tíðnimarka 180 og 700 riða
(Hz) ( ± 1%) og ná a. m. k. þeim gildum, sem gefin eru í eftirfarandi töflu:
Skipslengd
í metrum

Tónstiginn % úr
áttund í eins m
fjarlægð, talinn i
dB 2 x 10"5 N/m2

200 eða lengri
75, en styttri en 200
20, en styttri en 75
Stvttri en 20

143
138
130
120

Langdrægni
heyranlegra
hljóðmerkja
í sjómílum
2
1.5
1
0.5

c) Sound signal intensity and range of
audibility.
A whistle fitted in a vessel shall provide in the direction of maximum
intensity of the whistle and at a distance of 1 metre from it, a sound pressure level in at least one %rd octave
band within the range of frequencies
180—700 Hz (± 1%) of not less then
the appropriate figure given in the
table below.
Lenght of vessel
in metres

%rd octave hand Audibility
level at 1 metre
range in
in dB referred to nautical
2 x 10"5N/m2
miles

200 or more
75 but less than 200
20 but less than 75
Less than 20

143
138
130
120

2
1,5
1
0,5

Tölur um langdrægni hljóðmerkja í
töflunni að ofan eru til upplýsinga. í
kyrru veðri um borð í skipi með venjulegan hávaða í bakgrunn á þeim stöðum, sem hlustað er, eru 90% líkur til
að tölurnar gefi nokkurn veginn þá
langdrægni, sem heyra má í flautu í
beinu framhaldi af langskurðarfleti
(miðjuási) hennar. Venjulegur bakgrunnshávaði er talinn vera 68 dB í
þeirri áttund, sem hefur miðju á 250
riðum (Hz) og 63 dB í áttund, sem
hefur miðju á 500 riðum (Hz).
í reynd er sú vegalengd, sem hljóð
flautunnar heyrist, ákaflega hreytileg
og ræður veðurlag mestu um langdrægni hljóðsins. Gildin, sem eru gefin, má líta á sem dæmigerð, en í roki
og miklum hávaða í nánd við þá staði,
sem hlustað er, getur dregið verulega
úr langdrægni hljóðmerkjanna.

The range of audibility in the table
above is for information and is approximately the range at which a
whistle may be heard on its forward
axis with 90% probability in conditions of still air on board a vessel
having average background noise
lcvel at the listening posts (taken to
be 68 dB in the octave band centred
on 250 Hz and 63 dB in the octave
band centred on 500 Hz).
In practice the range at which a
wliistle may be heard is extremely
variable and depends critically on
weather conditions; the values given
can be regarded as typical but under
conditions of strong wind or high
ambient noise level at the listening
post the range may be much reduced.

d) Stefnugefandi þættir.
Hljóðþrýstistig flautu, sem beinir
hljóðinu í ákveðna átt, skal ekki vera
meira en 4 dB undir hljóðþrýstistigi
í langskurðarfleti flautunnar í hvaða
stefnu sem er í láréttum fleti innan
± 45° horns frá langskurðarfletinum. Hljóðþrýstistigið í allar aðrar
áttir í láréttum fleti skal ekki vera
meira en 10 dB undir hljóðþrýsti-

d) Directional properties.
The sound pressure level of a directional whistle shall be not more than
4 dB below the sound pressure level
on the axis at any direction in the
horizontal plane within ± 45° of the
axis. The sound pressure level at any
other direction in the horizontal plane
shall be not more than 10 dB below
the sound pressure level on the axis,

817

Þingskjal 178
1. beina ljóskastara að nóttu til fram
á við og fyrir stafn hins skipsins,
seni varpan er toguð í félagi með;
2. hafa uppi ljósin, sem kveðið er á
um í a-lið 2. hluta hér að framan,
þegar vörpunni er kastað eða hún
er hífð um borð, eða er föst i einhverri hindrun.

i) by night, a searchlight directed
forward and in the direction of
the other vessel of the pair;
ii) vessels engaged in pair trawling
when shooting or hauling their
nets or when their nets have come
l'ast upon an obstruction may exliibit the lights prescribed in 2
a) above.

3. Merki skipa að nótaveiðum.
A skipum að nótaveiðum má hafa uppi
2 gul ljós, annað lóðrétt upp af hinu.
Ljósin skulu blossa til skiptis hverja sekúndu, þannig að ljós sé á efra ljóskeri,
þegar slökkt er á því neðra og svo öfugt.
Ljós þessi má eingöngu svna, þegar skipið er bundið veiðarfærum sínum.

3. Signals for purse seiners.
Vessels engaged in fishing with purse
seine gear exhibit two yellow lights, in
a vertical line. These lights shall flash
alternately every second and with equal
light and occultation duration. These
lights may be exhibited only when the
vessel is hampered by its fishing gear.

III. Viðauki
UM TÆKNILEGAN ÚTBÚNAÐ OG
GERÐ HLJÓÐMERKJATÆKJA
1. Flautur.

Annex III
TECHNICAL DETAILS OF SOUND
SIGNAL APPLIANCES
1. Whistles.

a) Tíðni og langdrægni hljóðmerkja.
Grundvallartíðni skal vera innan
marka 70 og 700 riða (Hz). Langdrægni heyranlegra hljóðmerkja frá
flautu skal ákvarða með tíðnum, sem
eru innan marka 180—700 riða (Hz)
(± 1 %) og ná því stigi hljóðþrýstings,
sein tilgreint er í 1. grein c-liðar hér
á eftir. Tíðnirnar geta verið grundvallartíðnin og/eða ein eða fleiri hærri
tíðnir.

a) Frequencies and range of audibility.
The fundamental frequency of the
signal shall lie within the range
70—700 Hz.
The range of audibility of the signal
from a whistle shall be determined
by those frequencies, which may include the fundamental and/or one or
niore higher frequencies, which lie
within the range 180— 700 Hz (±
1 %) and which provide the sound
pressure Ievels specified in paragraph
1 c).

b) Mörk grundvallartíðna.
Til þess að tryggja mikla fjölbreytni
I einkennum hljóðmerkja frá skipsflautu skal grundvallartíðni flautu
liggja milli eftirfarandi marka:
1. 70—200 rið (Hz) á skipum, sem
eru 200 metrar á lengd eða lengri.
2. 130—350 rið (Hz) á skipum, sem
eru 75 metrar á lengd eða lengri,
en styttri en 200 metrar.
3. 250—700 rið (Hz) á skipum, sem
eru styttri en 75 metrar.

b) Limits of fundamental frequencies.
To ensure a wide variety of whistle
characteristics, the fundamental frequency of a whistle shall be between
the following limits:
i) 70—200 Hz, for a vessel 200 metres or more in length;
ii) 130—350 Hz, for a vessel 75 metres
but less than 200 metres in length;
iii) 250—700 Hz, for a vessel less than
75 metres in length.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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þar sem það er framkvæmanlegt skal
stefnuljósið vera að minnsta kosti 2 metra
lóðrétt ofan við fremra sigluljósið, þess
skal þó gætt, að stefnuljósið sé að minnsta
kosti 2 metra lóðrétt fyrir ofan eða
neðan aftara sigluljósið. Á skipi með aðeins eitt sigluljós skal, ef skip er búið
sérstöku stefnuljósi, hafa ljósið þar sem
það sést best, en að minnsta kosti í 2ja
ínetra lóðréttri fjarlægð frá sigluljósinu.

practicable, at a minimum height of 2
metres vertically above the forward
masthead light, provided that it shall be
carried not less than 2 metres vertically
above or below the after masthead ligbt.
On a vessel where only one masthead
light is carried the manoeuvring light,
it fitted shall be carried where it can
bcst he seen, not less than 2 metres vertically apart from the masthead light.

13. Samþykkt.

13. Approval.

Útbúnaður ljósa og merkja svo og uppsetning ljósa um borð í skipum skal
uppfylla þær kröfur, sem hlutaðeigandi
opinber yfirvöld í landi því, sem skipið
er skrásett, setja.

'l he conslruction of lanterns and shapes and the installation of lanterns on
hoard the vessel shall be to the satisfaction of the appropriate authority of
the State where the vessel is registered.

II. Viðauki
VIÐBÓTARMERKI FYRIR FISKISKIP,
SEM ERU AÐ VEIÐUM í GRENND
HVERT VIÐ ANNAÐ
I. Almenn ákvæði.

ADDITIONAL SIGNALS FOR FISHING
VESSELS FISHING IN CLOSE
PROXIMITY
1. General.

Annex II

Ef ljós þau, sem hér er um fjallað, eru
samkvæmt heimild í d-lið 26. reglu höfð
uppi, skal þeim komið fyrir þar sem
þau sjást best með að minnsta kosti 0,9
metra millibili, en lægra en ljósunum,
sem lýst er í 1. greinum b- og c-liðar í
26. reglu. Ljósin skulu sjást hvaðan sem
litið er, í að minnsta kosti einnar sjómílu fjarlægð, en þó styttra en ljósin,
sem skylt er að hafa á fiskiskipum eftir
þessum reglum.

The lights mentioned herein shall, if
exhibited in pursuance of Rule 26 d)
be placed where they can best be seen.
They shall be at least 0,9 metre apart
but at a lower level than lights prescribed
in Rule 26 b) i) and c) i). The lights
shall be visible all round the horizon at
a distance of at least 1 mile but at a lesser
distance than the lights prescribed by
these Rules for fishing vessels.

2. Merki skipa að togveiðum.

2. Signals for Trawlers.

a) Á skipi að togveiðum, hvort sem það
veiðir með botnvörpu eða flotvörpu,
má hafa uppi:
1. þegar vörpunni er kastað: tvö
hvít ljós, annað lóðrétt upp af
hinu;
2. þegar varpan er hífð um borð:
hvítt ljós, lóðrétt yfir rauðu ljósi;

a) Vessels, when engaged in trawling,
whether using demersal or pelagic
gear may exhibit:
i) when shooting their nets:
two white lights in a vertical
line;
ii) when hauling their nets:
one white light over one red light
in a vertical line;
iii) when the net has come fast upon
an obstruction:
two red lights in a vertical line.
b) Each vessel engaged in pair trawling
may exhibit:

3. þegar varpan er föst í einhverri
hindrun: tvö rauð ljós, annað lóðrétt upp af hinu.
b) Á skipum, er toga vörpu á milli sín,
má á hvoru þeirra um sig:
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b) Hringljósuni skal komið þannig fyrir,
að ekki beri fyrir þau stærri hluti
mastra, sigiutoppa eða yfirbygginga
en sem nemi 6 gráðum af sjóndeildarhringnum; þetta ákvæði á þó ekki við
um akkerisljós, sem þarf ekki að
setja ofar bol skipsins en vel er framkvæmanlegt.

815

b) All-round lights shall be so located
as not to be obscured by masts, topmasts or structures within angular
sectors of more than 6°, except anchor
lights, which need not be placed at
an inrpracticable height above the
hull.

10. Lóðréttir ljósgeirar.

10. Vertical Sectors.

a) Lóðréttir ljósgeirar rafljósa, nema
um seglskip sé að ræða, skulu lýsa
og tryggja:
1. að lágmarksljósmagn, sem krafist
er, verði á samfelldum 10 gráðu
boga; frá 5 gráðum yfir láréttum
fleti að 5 gráðum undir láréttum
fleti;
2. að minnsta kosti 60 af hundraði
þess lágmarksljósmagns, sem krafist er, verði á samfelldum boga frá
7,5 gráðum yfir láréttum fleti að
7,5 gráðum undir láréttum fleti.
b) Ef um seglskip er að ræða, skal þess
gætt, að lóðréttir Ijósgeirar rafljósa
lýsi þannig:
1. að lágmarksljósmagn, sem krafist
er, verði á samfelldum 10 gráðu
boga; frá 5 gráðum yfir láréttum
fleti að 5 gráðum undir láréttuin
fleti;
2. að minnsta kosti 50 af hundraði
þess lágmarksljósmagns, sem krafist er, verði á samfelldum boga frá
25 gráðum yfir láréttum fleti að
25 gráðum undir láréttum fleti.
c) Þegar um önnur ljós en rafljós er að
ræða, skal fylgja þessum ákvæðum
um lýsingu eins náið og kostur er.

a) The vertical sectors of electric lights,
with the exception of lights on sailing
vessels shall ensure that:
i) at least the required minimum
intensity is maintained at all angles from 5° below the horizontal;

11. Ljósstyrkleiki annarra ljósa en
rafljósa.

11. Intensity of non-electric lights.

Önnur ljós en rafljós skulu, eftir því
sem framkvæmanlegt er, uppfylla kröfur
um lágmarksljósstyrk eins og skilgreint
er í töflu í 8. kafla þessa viðbætis.

Non-electric lights shall so far as
practicable comply with the minimum
intensities, as specified in the Table given
in Section 8.

Stefnuljós.

12. Manoeuvring light.

Þrátt fyrir ákvæði í f-lið 2. greinar
þessa viðbætis, skal stefnuljósi, seni
kveðið er á um að hafa í b-lið 34. reglu,
komið fyrir í sama lóðrétta langskurðarfleti og sigluljósið eða sigluljósin eru í;

Notwithstanding the provisions of
paragraph 2 f) the manoeuvring light
described in Rule 34 b) shall be placed
in the same fore and aft vertical plane
as the masthead light or lights and, where

ii) at least 60% of the required minimum intensity is maintained from
7,5° above to 7,5° below the horizontal.
b) In the case of sailing vessels the vertical sectors of electric lights shall ensure that:
i) at least the required minimum
intensity is maintained at all
angles from 5 degrees above to 5
degrees below the horizontal;
ii) at least 50 per cent of the required
minimum intensity is maintained
from 25 degrees above to 25 degrees below the horizontal.
c) In the case of lights other than electric
these specifications shall be met as
closely as possible.
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D er langdrægni (sjónarlengd) ljóssins í sjómílum.
K er ljósburðargæði andrúmsloftsins eða hver skilyrði eru til þess að
ljósið sjáist.
Fyrir ljós þau, sem lýst er í reglunum,
skal K-gildi vera 0,8 og svarar það
til, að skyggni með berum augum sé
um það bil 13 sjómílur.
b) í eftirfarandi töflu er röð samsvarandi gilda, sem eru fundin með jöfnunni:
Langdrægni ljóssins
(sjónarlengd) i
sjómilum

Ljósmagn i kertum
(candela) Ií 0,8

D is range of visibility (luminous
range) of the light in nautical miles,
K is atmospheric transmissivity.
For prescribed lights the value of K
shall be 0,8, corresponding to a meteorological visibility of approximately
13 nautical miles.
b) A seiection of figures derived from the
formula is given in the following
table:
Range of visibility
Luminous intensity ot'
ligfat in nautical miles light in candelas for
K = 0,8
(luminous range) of

D

I

D

I

1
2
3
4
5
6

0,9
4,3
12
27
52
94

1
2
3
4
5
6

0,9
4,3
12
27
52
94

Athugið: Hámarksljósmagn siglingaljósa
ætti að miða við að komist
verði hjá óæskilegri blindun.

Note: The maximum luminous intensity of navigation lights should be
limited to avoid under glare.

9. Horizontal Sectors.
9. Láréttir ljósgeirar.
a) 1. Hliðarljósin skulu þaðan, sem þeim a) i) In the forward direction, sidelights as fitted on the vessel must
er komið fyrir um borð, sýna lágshow the minimum required inmarksljósmagn, sem krafist er í
tensities. The intensities must destefnu fram á við. Ljósstyrkur skal
crease to reach practical cut-off
minnka og verða í reynd ómælanbetween 1° and 3° outside the
legur 1—3 gráður utan þess geira,
prescribed sectors.
sem ljósið skal lýsa i.
ii) For sternlights and masthead
2. Lágmarksljósstyrkur skutljósa og
lights and at 22.5° abaft the beam
hliðarljósa, 22,5 gráður aftan við
for sidelights, the mjnimum reþverskipsstefnu, skal vera á boga
quired intensities shall be mainaf sjóndeildarhringnum, sem er allt
tained over the arc of the horizon
að þvi 5 gráður frá mörkum og
up to 5° within the limits of the
innan þeirra ljósgeira, sem kveðið
sectors prescribed in Rule 21.
var á um í 21. reglu. Frá fimm
From 5° within the prescribed
gráðum innan marka lögboðinna
sectors the intensity may decrease
ljósgeira má ljósmagnið minnka
by 50% up to the prescribed limum 50 af hundraði að endamörkum
þeirra; Ijósstyrkur skal siðan
its; it shall decrease steadily to
minnka stöðugt, uns hann er í
reach practical cut-off at not more
reynd ómælanlegur og skal vera
than 5° outside the prescribed
svo eigi síðar en á boga, sem er 5
limits.
gráður utan ljósgeiranna, sem
fyrirskipað er að ljósin lýsi.
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ekki vera minna en 0,6 metrar. Hæð
keilunnar skal vera jöfn þvermáli
grunnflatar hennar.
3. Þvermál sívalnings skal vera
a. m. k. 0,6 metrar. Hæð sívalnings
skal vera tvisvar sinnmn þvermál
hans.
4. Tígullaga merki skal vera 2 keilur,
sem hafa sameiginlegan grunnflöt
og séu keilurnar af sömu gerð og
iýst er í 2. grein að ofan.
b) Lóðrétt fjarlægð á milli merkja skal
vera a. m. k. 1,5 metrar.
c) Á skipi, sem er styttra en 20 inetrar,
má hafa uppi minni dagmerki, en þau
skulu svara tii stærðar skipsins; fjarlægð milli merkjanna má stytta samsvarandi.
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of not less than 0,6 metre and a
height equal to its diameter;

iii) a cylinder shall have a diameter
of at least 0,6 metre and a height
of twice its diameter;
iv) a diamond shape shall consist of
two cones as defined in ii) above
having a common base.
b) The vertical distance between shapes
shall be at least 1,5 metre.
c) In a vessel less than 20 metres in
length shapes of lesser dimensions
but commensurate with the size of the
vessel, may be used and the distance
apart may be correspondingly reduced.

7. Skilgreining lita á siglingaljósum.

7. Colour specification of lights.

Litur allra siglingaljósa skal vera í
samræmi við eftirfarandi staðla, sem eru
innan marka, er tilgreind eru um hvern
lit í litatöflu, sem Alþjóðaljósanefndin
(CIE) hefur gert.
Mörkin fyrir hvern lit eru gefin með
hornhnitum, sem eru þessi:

The chromaticity of all navigation
lights shall conform to the following
standards, which lie within the boundaries of the area of the diagram specified
for each colour by the International Commission on Illumination (CIE).
The boundaries of the area for each
colour are given by indicating the corner
co-ordinates, which are as follows:
i) White

1. Hvítt
x
y

0.525
0.382

0.525
0.140

0.452
0.440

0.310
0.348

0.009
0.723

0.300
0.511

0.203
0.356

0.310
0.283

0.443
0.382

2. Grænt
x
y

0.028
0.385

3. Rautt
X 0.680 0.660 0.735 0.721
y

0.320

0.320

0.265

0.250

0.612
0.382

0.618
0.382

0.575
0.425

0.575
0.406

4. Gult
X
y

8. Ljósstyrkur.
a) Minnsta ljósstyrk skal reikna út með
því að nota jöfnuna:
I = 3,43 x 10" x T x D2 x K-d
þar sem I er ljósstyrkur í kertum
(candela), þegar ljósið er komið á
sinn stað og í notkun.
T er raftregðustuðull 2 x 10"7 lux.

X
y

0.525
0.382

ii)
X
y

Green

iii)
X
y
iv)
X
y

Red

0.028
0.385

0.525
0.440

0.452
0.440

0.310
0.348

0.009
0.723

0.300
0.511

0.203
0.356

0.660
0.320

0.735
0.265

0.721
0.259

0.618
0.382

0.575
0.425

0.575
0.406

0.680
0.320

0.310
0.283

0.443
0.382

Yellow
0.612
0.382

8. Intensity of lights.

a) The minimum luminous intensity of
lights shall be calculated by using the
formula:
I = 3,43 x 106 x T x D2 x K-d
where I is luminous intensity in
candelas under service conditions,
T is threshold factor 2 x 10'7 lux,
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4. Nánari ákvarðanir um staðsetningu
stefnuljósa á fiskiskipum, dýpkunarskipum og skipum við neðansjávarvinnu.

4. Details of location of direction-indicating lights for fishing vessels, dredgers and vessels engaged in underwater operations.

n) Ljósið, sem kveðið er á um að svna
í 2. grein c-liðar í 26. reglu og sýnir
i hvaða átt veiðarfæri skips að fiskveiðum liggur, skal vera að minnsta
kosti í 2ja metra, en í mesta lagi í
6 metra láréttri fjarlægð frá bæði
rauða og hvita hringljósinu. Ljós
hetta skal ekki vera hærra en hvita
hringljósið, sem mælt er fyrir að svna
í 1. grein c-liðar í 26. reglu, og ekki
lægra en hliðarljósin.
b) Ljós og merki, sem kveðið er á um
að hafa uppi i 1. og 2. grein d-liðar
i 27. reglu til að sýna á hvora hlið
dvpkunarskins og skips, er vinnur
við neðansjávarvinnu, hindrunin er
og/eða á hvora hlið telst öruggt að
siela framhiá, skal komið fvrir i eins
mikilli láréttri fjarlægð og unnt er
frá liósum þeim eða merkjum. sem
kveðið er á um að hafa upni i 1. og
2. grein b-liðar í 27. reglu; lárétt fiarlæeð frá nefndum Ijósum og merkium
i 27. grein skal þó aldrei vera minni
en 2 metrar. Hærra ljósið eða dagmerkið má ekki undir neinum kringumstæðum vera hærra en hað liós eða
dagmerki, er lægst er heirra hriggia
liósa og dagmerkia, er á að hafa unni
skv. 1. og 2. grein h-liðar 27. reglu.

a) The light indicating the direction of
the outlying gear from a vessel engaged in fishing as prescribed in Rule
26 c) ii) shall be located at a horizontal distance of not less than 2
metres and not more than 6 metres
away from the two all-round red and
white lights. This light shall be placed
not higher than the all-round white
light prescribed in Rule 26 c) i) and
not lower than the sidelights.
b) The lights and shapes on a vessel engaged in dredging or underwater
operations to indicate the obstructed
side and/or the side on which it is
safe to pass, as prescribed in Rule 27
d) i) and ii), shall be exhibited at
the maximum practical horizontal
distance, but in no case less than 2
metres, from the lights or shapes prescribed in Rule 27 b) i) and ii).
In no case shall the upper of these
lights or shapes be at a greater height
tban the lower of the three lights or
shapes prescribed in Rule 27 h) i) and
ii).

5. Hlífar fvrir hliðarljós.

5. Screens for sidelights.

Hliðarljósin skulu að þeirri hlið. sem
veit inn að skipinu, vera hiiin hlifum,
sem eru svartmálaðar. en gljálausar.
Hlífarnar skulu fullnægja kröfum heim.
sem eru gerðar i 9. hluta hessa viðanka.
Þeaar notað er samsett liósker með eiuni
lóðréttri hráðerind og örmióu hili á milli
eræna os rauða liósseirans, há harf ekki
að húa hliðarliósin hlifum að utanverðu.

The sidelights shall he fitted with inboard screens painted matt black, and
meeting the reuuirements of Section 9 of
this Annex. With a combined lantern,
using a single vertical filament ard a
verv narrow division between tbe green
and red sections, external screens need
not be fitted.

6. Dagmerki.

6. Shapes.

a) Dagmerki skulu vera svört og af
eftirfarandi stærðum;
1. Þvermál kúlu skal ekki vera minna
en 0,6 metrar.
2. Þvermál grunnflatar keilu skal

a) Shanes shall be black and of the following sizes:
i) a ball shall have a diameter of
not less than 0,6 metre:
ii) a cone shall have a base diameter
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1. á skipi, sem er 20 metra langt eða
lengra, skulu að minnsta kosti vera
2 metrar á milli ljósanna. Neðra
eða neðsta ljósið skal, nema hafa
skuli uppi dráttarljós, vera að
minnsta kosti 4 metra ofan við
bol skipsins;
2. á skipi, sem er styttra en 20 metrar,
skal að minnsta kosti vera einn
metri á milli ljósanna. Neðra eða
neðsta Ijósið skal, nema hafa skuli
uppi dráttarljós, vera að minnsta
kosti 2 metra ofan við borðstokkinn;
3. þegar þrjú Ijós eru höfð uppi, skal
vera jafnt bil á milli þeirra.
j) Á skipi að fiskveiðum skal lægra
hringljósið, er þau skip skulu hafa
uppi, vera svo hátt ofan við hliðarljósin að nemi að minnsta kosti tvöfaldri fjarlægð milli hringljósanna.
k) Þegar höfð eru uppi tvö akkerisljós,
skal fremra Ijósið vera að minnsta
kosti 4,5 metrum ofar en aftara ljósið. Á skipi, sem er 50 metrar á lensd
eða lengra, skal fremra akkerisljósið
vera í minnst 6 metra hæð ofan við
bol skipsins.
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i) on a vessel 20 metres in length
or more such lights shall be
spaced not less than 2 metres
apart, and the lowest of these
lights shall, except where a towing light is required, not be less
than 4 metres above the hull;
ii) on a vessel less than 20 metres in
length such lights shall be spaced
not less than 1 metre apart and
the lowest of these lights shall,
except where a towing light is required, not be less than 2 metres
above the gunwale;
iii) when three lights are carried they
shall be equally spaced.
j) The lower of the two all-round lights
prescribed for a fishing vessel when
engaged in fishing shall be at a
height above the sidelights not less
than twice the distance between the
two vertical lights.
k) The forward anchor light, when two
are carried, shall not be less than 4,5
metres above the after one. On a vessel
ínore than 50 metres in length this
forward anchor light shall not be less
than 6 metres above the hull.

3. Lárétt staðsetning ljósa og
fjarlægð á milli þeirra.

3. Horizontal positioning
and spacing of lights.

a) Lárétt fjarlægð milli sigluljósa á skipi,
sem er skvlt að hafa uppi tvö sigluliós, skal vera að minnsta kosti hálf
skipslengdin, en þarf þó ekki að vera
lengri en 100 metrar. Fremra sigluljósi
má ekki koma fyrir fjær stafni en
sem nemur fjórðungi af lengd skipsins.

a) When two masthead lights are prescribed for a power-driven vessel, the
horizontal distance between them
shall not be less than one half of the
length of the vessel but shall not need
to be more than 100 metres. The forward light shall be placed not more
than one quarter of the length of the
vessel from the stem.
b) On a vessel 20 metres or more in
length the sidelights shall not be fitted in front of the forward masthead
lights. They shall be situated at or
near the side of the vessel.

b) Á skipi, sem er 20 metrar á lengd eða
lengra, skal ekki setja hliðarljósin
framan við fremri sigluljósin. Hliðarljósum skal komið fyrir á eða nærri
hliðum skipsins.
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setja hærra en 12 metra upp frá
bol skipsins.
2. Þegar 2 sigluljós eru höfð uppi skal
aftara ljósið vera að minnsta kosti
4,5 metrum hærra en fremra Ijósið, mælt í lóðlínu.
b) Lóðrétt fjarlægð milli sigluljósa vélskipa skal vera svo mikil, að aftara
sigluljósið sjáist frá sjávarfleti í 1000
metra fjarlægð frá stafni skipsins, og
við eðlilegan stafnhalla ofan við
fremra sigluljósið og aðgreint frá því.

height above the hull than 12
metres;
ii) when two masthead lights are
carried the after one shall be at
least 4,5 metres vertically higher
than the forward one.
b) The vertical separation of masthead
lights of power-driven vessels shall be
such that in all normal conditions of
trim the after light will be seen over
and separate from the forward light
at a distance of 100 metres from the
stem, when viewed from sea level.
c) Sigluljósi vélskips, sem er 12 metra c) The masthead light of a power-driven
langt eða lengra, en styttra en 20
vessel of 12 metres but less than 20
metrar, skal komið fyrir a. m. k. i 2,5
metres in length shall be placed at a
metra hæð ofan við borðstokk skipsheight above the gunwale of not less
ins.
than 2,5 metres.
d) Efsta Ijósið á vélskipi, sem er styttra d) A power-driven vessel less than 12
en 12 metrar, má vera lægra en 2,5
metres in length may carry the uppermetra ofan við borðstokkinn. Þegar
most light at a height less than 2,5
sigluljós er haft uppi auk hliðarljósa
metres above the gunwale. When
og skutljóss, skal sigluljósið samt vera
however a masthead light is carried
að minnsta kosti einum metra hærra
in addition to sidelights and a sternen hliðarljósin.
light, then such masthead light shall
be carried at least 1 metre higher than
the sidelights.
e) Annað eða eitt þriggja sigluljósa, sem e) One of the two or three masthead
lights precribed for a powerdriven
vélskip skulu hafa uppi, er þau draga
vessel when engaged in towing or
annað skip eða ýta þvi, skal komið
pushing another vessel shall be placfvrir á sama stað og fremra sigluljósi vélskipa.
ed in the same position as the forward
masthead light of a power-driven
vessel.
f) Einu eða fleiri sigluliósum skal ætíð f) In all circumstances the masthead
light or lights shall be so placed as to
komið fvrir ofan við og laust við
önnur ljós og hindranir.
be above and clear of all other lights
and obstructions.
g) Á vélskÍDÍ má ekki setja hliðarljós g) The sidelights of a power-driven veshærra yfir bol skipsins en sem nemsel shall be placed at a height above
ur •% af hæð fremra sigluljóssins.
the hull not greater than three
Hliðarliósin mega ekki vera svo lág.
uuarters of that of the forward mastað beim verði ruglað saman við þilhead light. They shall not be so low as
farsljós.
to be interfered with by deck lights.
b) Ef liliðarliósin eru i samsettu liós- b) The sidelights, if in combined lantern
and when carried on a power-driven
keri á skini, sem er stvttra en 20
vessel less than 20 metres in length,
metrar. þá skulu hliðarljósin vera að
shall be placed not less than 1 metre
minnsta kosti einn metra neðan við
below
the masthead light.
sisluliósið.
i) Þegar mælt er fyrir í siglingareglun- i) When the Rules prescribe two or
three lights to be carried in a vertical
um að hafa uppi tvö eða þrji'i liós,
line, they shall be spaced as follows:
lóðrétt hvert upp af öðru, skal fjarlægð milli ljósanna vera sem hér
segir:
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d) í. Tilfærsla á sigluljósi skipa, sem
eru styttri en 150 metrar. vegna
fvrirmæla í 3. kafla a) í I. viðauka við reglurnar er undanþegin
um alla framtíð.
2. Tilfærsla sigluljósa skipa, sem eru
150 metrar á lengd eða Ien«ri,
vegna fyrirmæla i 3. kafla a) i T.
viðauka við sialingareglurnar er
undanþegin í allt að 9 ár frá þeim
deai. er siglingareglur þessar taka
gildi.
e) Titfærsla sigluljósa vegna fvrirmæla
i 2. kafla b) í T. viðauka er undanbesin í allt að 9 ár frá þeim degi, er
þessar siglingareglur taka gildi.
f) Tilfærsla hliðarliósa vegna fvrirmæla
i 2. kafla «) o« í 3. kafla bl í I. viðauka
er rr>danbe"in i allt að 9 ár frá beim
degi. er bessar «islin«ares1ur taka gildi.
g) Fvrirmæli um hlióðmerkiatæki, sem
kveðið er á um í III. viðauka, eru
nndanbesin framkvæmd í allt að 9
ár frá þeim degi, er siglingareslur
þessar taka gildi.

I. Viðauki
STADSETNTNG L.TÓSA OG MERK.T V
PtfPSTÖK GEPD ÞETRRA OG LÖGTJN

1. Skilgreining.
. Hæð nnn frá bol skinsins" merkir
bæð nnn frá efcta þilfari, sem nær stafna
á milli.
2. Lóðrátt staðsetninw siwlin«,aliósa ov
fiarlæo'ð á milli beírra.
a) 4 válskini. sem er 20 metrar á lenvd
eða lensra. skal koma «í?1h1íó«í fvrir
sem bár sesir:
1. Fremrn si«lulió«ið. eða ef einun«is
er baft unni eitt sisluliós. bá bað
Hós. «kal að minnsta kosti vera í
0 metra bæð nnn frá bol skinsin®.
Ff skim’ð er breiðara en fi metrar,
bá skal lió«ið vera að minnsta
ko«ti iafnmarua metra nnn frá
bol skinsins oa breidd skin«m«
nemur. Sieluljósið barf bó ekki að
Albt. 1974. A. (96. löggfafarbing').
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d)

i) The repositioning of masthead
lights on vessels less than 150
metres in length, resulting from
tbe prescriptions of Seetion 3
a) of Annex I, permanent exemption.
ii) The repositioning of masthead
ligbts on vessels, 150 metres or
more in length, resulting from tbe
prescriptions of Section 3 a) of
Annex I, until nine years after
the date of entrv into force of
these Regulations.
e) The repositioning of masthead lights
resulting from the prescriptions of
Section 2 b) of Annex I, nntil nine
vears after the date of entrv into force
of tbese Regulations.
f) The renositioning of sidelights resulting from, the preseriptions of Seetion 2 g) and 3 b) of Annex I, nntil
nine years after the date of entrv into
force of these Regulations.
g) The requirements for sound sienal
apnliances prescribed in Annex III,
until nine vears after the date of entry
into foree of these Regulations.

Annex I
POSITIONTNG AND TECHNTCAL
DETATLS OF TJGHTS
AND SHAPES
1. Definition.
The term “he’ght above the hull” means
heisht above the uppermost continuous
deek.
2. Vertieal positioning and spacing
of liebts.

a) On a nower-driven vessel 20 metres
or more in lenath the masthead lishts
sball he nlaced as follows:
i) the forward mastheed lisht. or if
onlv one masthead lisht is enrried,
then that iight, at a heisht ahove
the hull of not less than fi metres
and, if the breadth of the vessel
exceeds 6 mehres, then at a beisht
above the hull not Iecs than such
breadth, so however that the iisht
need not be placed at a greater
102
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i) Á hafnsöguskipi, sem gegnir leiðsöguerindum, má auk hljóðmerkja, sem
kveðið er á um í a-, b- eða f-lið þessarar reglu, gefa fjögur stutt hljóð til
auðkenningar hafnsöguskipinu.

i) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in addition to the signals prescribed in paragraphs a). b)
or f) sound an identitv signal consisting of four short blasts.

36. regla
Merki til að vekja á sér athygli.
Á sérhverju skipi má sýna Ijós eða
gefa hljóðmerki, ef það telst nauðsvnlegt
til þess að vekja athygli áhafnar um
borð í öðru skipi. Þessum ljós- eða hljóðmerkjum má þó ekki rugla saman við
neitt af þeim merkjum, sem heimilað er
að nota annars staðar í þessum siglingareglum. Einnig má beina Ijóskastara í
átt að hættunni, en þó þannig, að það
trufli ekki önnur skip.

Rule 36
Signals to attract attention.
If necessary to attract the attention
of another vessel any vessel mav makc
light or sound signals that cannot be mistaken for any signal authorized elsewhere
in these Rules, or may direct the beam of
her searchlight in the direction of the
danger, in such a way as not to embarrass any vessel.

37. regla

Rule 37

Neyðarmerki.

Distress signals.

Þegar skip þarfnast aðstoðar og er i
sjávarháska, skal nota eða sýna þau
merki, sem mælt er fyrir um í IV. viðauka við þessar reglur.

When a vessel is in distress and renuires assistance she shall use or exhibit
the sianals prescribed in Annex IV to
these Regulations.

KAFLI E — UNDANÞÁGUR
38. regla
Undanþágur.

PART E — EXEMPTTONS
Rule 38
Exemptions.

Sérhvert skip (eða flokkur skipa). sem
lagður er kiölur að eða er á samsvarandi
smíðastigi, áður en þessar alþjóðlegu.
siglineareglur taka gildi, má, svo fremi
að skipið uppfvlli kröfur í alþióðasiglineareelum frá 1960, vera undanþeeið að
fvlgia þessum alþjóðareelum varðandi
þau atriði, sem hér greinir:

Anv vessel (or class of vessel) provided thnt she complies wdth the reuuirements of the International ReaulaÞ'ons
for Preventina Collisions at Sea. 1960.
the keel of which is laid or wdiich is at
a corresponding stage of con^truction before the entrv into force of these Regulations mav he exemnted for compliance
therewdth as follows:
a) The installation of ligbts with ranaes
nrescribed in Rnle 22. until four years
aDer the date of entrv into force of
th ese Regulations.
b) The installation of liahts with colour
specifications as prescrihed in Section
7 of Annex I, until four vears after
the date of entrv into force of thesc
Regulations.
c) The repositioning of lights as a resnlt
of conversion from Imnerial to metric
units and rounding off measurement
figures, permanent exemption.

a) Uppsetningu Ijósa með há lanedræeni, sem krafist er i 22. reglu, í
allt að 4 ár frá beim degi, að þessar
siglineareglur taka gildi.
b) Uppsetningu Ijósa með þeim sérstöku
litareinkennum, sem krafist er i 7.
hluta í T. viðauka við siglinga’-eelurnar, i allt að 4 ár frá beim deei, að
þessar siglingareelur taka eildi.
c) Tilfærsla siglingaljósa veena hrevtinea
frá ensku máli i metrakerfi og notkun
lengdarmála upp á heilan og hálfan
metra er undanþegin um alla framtíð.
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d)

e)

f)

g)

h)

reglu, með 2ja mínútna millibili í
mesta lagi gefa þrjú hljóð hvert á
eftir öðru, sem sé eitt langt hljóð og
á eftir því tvö stutt hljóð.
Á skipi, sem dregið er, eða ef fleiri
en eitt skip eru í eftirdragi, þá á siðasta skipi í lestinni, ef það er mannað, skal með 2ja mínútna millibili í
mesta lagi gefa fjögur hljóð hvert á
eftir öðru, sem sé eitt langt hljóð og
á eftir því þrjú stutt. Þegar þvi verður
við komið, skal gefa þetta hljóðmerki
strax á eftir hljóðmerkjum dráttarskipsins.
Þegar skip, sem ýtir, og annað, sem
ýtt er áfram, eru fast tengd í eina
samsetta heild, þá skal líta á þau sem
vélskip og gefa skal hljóðmerki þau,
sem fyrirskipað er að gefa í a- eða
b-lið þessarar reglu, eftir því sem
við á.
Á skipi, sem liggur við akkeri, skal
með einnar mínútu millibili í mesta
lagi hringja skipsklukkunni ótt og títt
í um það bil 5 sekúndur. Á skipum,
sem eru 100 metrar á lengd eða lengri,
skal hringja klukkunni fram á skipinu, og strax á eftir klukknahringingunni skal berja málmtrumbu aftur á
skipinu ótt og títt í um það bil 5
sekúndur. Á skipi, sem liggur við
akkeri, má auk þess gefa þrjú hljóð
hvert á eftir öðru, sem sé eitt stutt,
eitt langt og eitt stutt hljóð til að
vara skip, sem nálgast, við stað skipsins og hver hætta kunni að vera á
árekstri.
Á skipi, sem stendur á grunni, skal
hringja klukkunni ótt og títt i um
það bil 5 sekúndur, og ef þess er krafist skal berja málmtrumbuna eins og
kveðið er á um i f-lið þessarar reglu.
Auk þess skal slá þrjú, sérstök og
greinileg högg á klukkuna strax á
undan og eftir hverri klukknahringingu. Á skipi, sem stendur á grunni,
má auk þess gefa önnur hljóðmerki
með flautunni eftir þvi sem við á.
Á skipi, sem er styttra en 12 metrar,
er ekki skvlt að gefa ofangreind hljóðmerki. Ef slik hljóðinerki eru ekki
gefin, skal með 2ja minútna millibili
i mesta lagi gefa einhver önnur
greinileg hljóðmerki.
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paragraphs a) or b), sound at intervals of not m,ore than 2 minutes three
blasts in succession, namely one prolonged followed by two short blasts.
d) A vessel towed or if more than one
vessel is towed the last vessel of the
tow', if manned, shall at intervals of
not more than 2 minutes sound four
blasts in succession, namely one prolonged followed by three short blasts.
When practicable, this signal shall be
made immediately after the signal
made by the towing vessel.
e) When a pushing vessel and a vessel
being pushed ahead are rigidly connected in a compositite unit they shall
be regarded as a power-driven vessel
and shall give the signals prescribed
in paragraphs a) or b).
f) A vessel at anchor shall at intervals
of not more than one minute ring the
bell rapidly for about 5 seconds. In
a vessel of 100 metres or more in
length the bell shall be sounded in
the forepart of the vessel and immediately after the ringing of the bell
the gong shall be sounded rapidly for
about 5 seconds in the after part of
the vessel. A vessel at anchor may in
addition sound three blasts in succession, namely one short, one prolonged
and one short blast, to give warning
of her position and of the possibility
of collision to an approaching vessel.
g) A vessel aground shall give the bell
signal and if required the gong signal
prescribed in paragraph (f) and shall,
in addition, give three separate and
distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing
of the bell. A vessel aground may in
addition sound an appropriate whistle
signal.
h) A vessel less than 12 metres in length
shall not be obliged to give the abovementioned signals but, if she does not,
shall make some other efficient sound
signal at intervals of not more than
2 minutes.
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langt og eitt stutt hljóð; og skal
gefa hljóðmerkin í þessari röð.
d) Þegar skip eru í sjónmáli hvort frá
öðru og nálgast hvort annað, en fyrirætlanir og sigling annars skipsins er
af einhverjum ástæðum óskiljanieg
stjórnendum hins, eða efast er um, að
fullnægjandi ráðstafanir séu gerðar á
hinu skipinu til að komast hjá árekstri,
þá skal þegar í stað láta slíkar efasemdir í Ijós með því að blása hratt
að minnsta kosti 5 stutt hljóð í flautuna. Auk hljóðmerkisins má sýna ljósmerki, sem eru a. m. k. 5 stuttir blossar, er lýsa hratt hver á eftir öðrum.
e) Á skipi, sem nálgast bugðu eða svæði
í sundi eða ál, þar sem önnur skip
geta verið í hvarfi, skal gefa eitt langt
hljóð. Á skipi, sem nálgast bugðuna
eða hvarfið hinum megin frá, þar
sem hljóðmerkið kann að heyrast, skal
því svarað með öðru löngu hljóði.
f) Ef skip eru búin flautum með meira
en 100 metra innbyrðis fjarlægð, þá
skal aðeins nota eina flautu til að
gefa hljóðmerki vegna stjórntaka og
til viðvörunar.

prolonged and one short blast,
in that order.
d) When vessels in sight of one another
are approaching each other and frorn
any cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the
other, or is in doubt whether sufficient action is being taken by the
other to avoid collision, the vessel in
doubt shall immediately indicate such
doubt by giving at least five short and
rapid blasts on the whistle. Such
signal may be supplemented by a light
signal of at least five short and rapid
flashes.
e) A vessel nearing a bend or an area of
a channel or fairway where other
vessels may be obscured by an intervening obstruction shall sound one
prolonged blast. Such signal shall be
answered with a prolonged blast by
any approaching vessel that may be
within hearing around the bend or
behind the intervening obstruction.
f) If whistles are fitted on a vessel at
distance apart of more than 100
metres, one whistle only shall be used
for giving manoeuvring and warning
signals.

35. regla

Rule 35

Hljóðmerki í takmörkuðu skyggni.

Sound signals in restricted visibility.

Á eða nærri svæði, þar sem skyggni

In or near an area of restricted visi-

er takmarkað, skal, hvort sem er á nóttu

hility, whether by day or night, the sign-

eða degi, gefa hljóðmerki þau, sem lýst
er í þessari reglu, þannig:
a) Á vélskipi, sem er á ferð, skal með
2ja minútna millibili í mesta lagi láta
kveða við eitt langt hljóð.

als prescribed in this Rule shall be used
as follows:
a) A power-driven vessel making wav
through the water shall sound at
intervals of not more than 2 minutes
one prolonged blast.
bi A power-driven vessel underway but
stopped and inaking no wav through
the water shall sound at intervals of
not more than 2 minutes twyo pro’onged blasts in succession with a intcrval of about 2 seconds between them.
c) A vessel not under command, a vessel
restricted in her ability to manoeuvre,
a vessel constrained bv her drausht,
a sailing vessel, a vessel engaged in
fishing and a vessel engaged in towing
or pushing another vessel, shall, instead of the signals prescribed in

b) Á vélskipi, sem er laust, en hefur
stöðvast og er ferðlaust, skal með 2ja
mínútna millibili í mesta lagi láta
kveða við tvö löng hljóð með um það
hil 2ja sekúndna þögn á milli þeirra.
c) Á stjórnvana skipi, skipi með takmarkaða stjórnhæfni, skipi, sem er
bagað vesna djúpristu, seglskipi, skipi
að fiskveiðum og skipi, sem dregur
annað skip eða ýtir þvi, skal í stað
hljóðmerkja þeirra, sem fvrirskipað
er að gefa í a- eða b-lið þessarar
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— tvö stutt hljóð merkja: „Ég sný til
bakborða";
— þrjú stutt hljóð merkja: „Ég læt
vélina knýja aftur á bak“.
b) Á hverju skipi má auk hljóðmerkja,
sem lýst er í a-lið reglunnar, gefa
ljósmerki, sem eftir atvikum eru endurtekin á meðan stefnu skipsins eða
ferð er breytt:
1. Ljósmerki þessi skulu hafa svohljóðandi merkingu:
— einn blossi merkir: „Ég sný til
stjórnborða“;
— tveir blossar merkja: „Ég sný
til bakborða“;
— þrír blossar merkja: „Ég læt
vélina knýja aftur á bak“.
2. Lengd hvers blossa skal vera um
það bil ein sekúnda; bilið milli
blossanna skal einnig vera um það
bil ein sekúnda og bil milli Ijósmerkja, sem eru send bvert á eftir
öðru, skal ekki vera styttra en 10
sekúndur.
3. Ef skipið er búið sérstöku Ijóskeri
til þessara merkjagjafa, skal það
vera hvitt bringljós, sem sést að
minnsta kosti í 5 sjómilna fjarlæsð
og skal það fullnægja þeim fvrirmælum, sem eru sett i I. viðauka
við reglurnar.
c) Þegar skip eru í sjónmáli hvort frá
öðru i þröngu sundi eða ál, gilda þessar reglur:
1. Á skipi, sem ætlar að sigla fram
úr öðru skini, skal í samræmi við
1. grein e-liðar i 9. reglu láta vita
um fyrirhugaða framúrsiglinsu
með hlióðmerkium frá flautunni:
— tvö löng hlióð með eftirfarandi
stuttu hlióði merkia: ,.És ætla
að siela fram úr yður á stjórnborða“;
— tvö löng hljóð með eftirfarandi tveimur stuttum hljóðnm
merkia: „És ætla að sigla fram
úr vður á bakborða“.
2. Á skipi þvi, sem sigla á fram úr,
skal í samræmi við 1. grein e-Iiðar
í 9. reglu láta í ljós að fallist sé á
framúrsiglingu með þessum hlióðmerkjum frá flautunni:
— eitt langt hljóð, eitt stutt, eitt
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— two short blasts to mean “I am altering my course to port”;
— three short blasts to mean “I am
operating astern propulsion”.
b) Any vessel may supplement the
whistle signals prescribed in paragraph a) by light signals, repeated
as appropriate, whilst the manoeuvre
is being carried out:
i) these light signals shall have the
following significance:
— one flash to mean “I am altering my course to starboard”;
— two flashes to mean “I am
altering my course to port”;
— three flashes to mean “I am
operating astern propulsion”;
ii) the duration of each flash shall
be about one second, the interval
between flashes shall be about
one second, and the interval between successive signals shall be
not less than ten seconds;
iii) the light used for this signal
shall, if fitted, be an all-round
white light, visible at a minimum
range of 5 miles, and shall complv with the provisions of Annex
I.

c) When in sight of one another in a
narrow channel or fairway:
i) a vessel intending to overtake another shall in compliance with
Rule 9 e) i) indicate her intention by the following signals on
her whistle:
— two prolonged blasts followed
by one short blast to mean “I
intend to overtake vou on your
starboard side”;
— two prolonged blasts followed
by two short blasts to mean
“I intend to overtake vou on
your port side”.
ii) the vessel about to be overtaken
when acting in accordance with
Rule 9 e) i) shall indícate hcr
asreement by the following signal on her whistle:
— one prolonged, one short, onc
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KAFLI D — HLJÓÐ- OG LJÓSMERKI

PART D — SOUND AND LIGHT
SIGNALS

32. regla
Skilgreiningar.

Rule 32
Definitions.

a) „FIauta“ er sérhvert hljóðgefandi
tæki, sem getur gefið frá sér þau hljóð,
sem á að gefa, og fullnægir þeim sérstöku kröfum, sem eru settar fram
í III. viðauka við siglingareglurnar.
b) „Stutt hljóð“ merkir hljóð, sem varir
í um það bil eina sekúndu.
c) „Langt hljóð“ merkir hljóð, sem varir
í fjórar til sex sekúndur.

a) The word “whistle” means any sound
signalling appliance capable of producing the prescribed blasts and
which complies with the specifications
in Annex III to these Regulations.
h) The term “short blast” means a biast
of about one second’s duration.
c) The term “prolonged blast” means a
blast of from four to six seconds’
duration.

33. regla

Rule 33
Equipment for sound signals.
a) A vessel 12 metres or more in length
shall be provided with a whistle and
a bell and a vessel of 100 metres or
more in length shall, in addition, be
provided with a gong, the tone and
sound of which cannot be confused
with that of the bell. The whistle, bell
and gong shall comply with the specifications in Annex III to these Regulations. The bell or gong or both may
be replaced by other equipment having the same respective sound characteristics, provided that manual sounding of the required signals shall always be possible.

Tæki til hljóðmerkjagjafa.

a) Skip, sem er 12 metrar á lengd eða
lengra, skal búið flautu og skipsklukku. Skip, sem er 100 metrar á
lengd eða lengra, skal auk þess
vera búið málmtrumbu og verði hljómur hennar og hljóð ekki tekið
fyrir klukknahringingu. Skipsflautan,
klukkan og málmtrumban eiga að
fullnægja þeim sérstöku kröfum, sem
eru settar fram í III. viðauka við
siglingareglurnar. I stað klukkunnar
eða málmtrumbunnar má nota annað
tæki, sem gefur sömu hljóðeinkenni
og þau hvort um sig. Þess skal þó
gætt, að ávallt sé unnt að gefa hin
fyrirskipuðu hljóðmerki með handafli.
b) Ekki er skylt að búa skip, sem er

b) A vessel less than 12 metres in length

styttra en 12 metrar, hljóðgjöfum
þeim, sem kveðið er á um i a-lið. En
ef skipið er ekki búið þessum tækjum,
skal það hafa einhvern annan útbúnað, sem gefur frá sér fullnægjandi
hljóð.

shall not be obliged to carry the sound
signalling appliances prescribed in
paragraph a) of this Rule, but if
she does not, she shall be provided
with some other means of making an
efficient sound signal.

34. regla
Stjórntök og viðvörunarmerki.
a) Þegar skip eru i sjónmáli hvert frá
öðru, skal á vélskipi, sem er laust, og
ef beitt er stjórntökum, sem heimiluð
eru eða krafist er í reglum þessum,
láta það í ljós með eftirfarandi hljóðmerkjum frá flautunni:
— eitt stutt hljóð merkir: „Ég sný til
stjórnborða“;

Rule 34
Manoeuvring and warning signals.
a) When vessels are in sight of one another, a powerdriven vessel underway,
when manoeuvring as authorized or
required by these Rules, shall indicate
that manoeuvre by the following signals on her whistle:
— one short blast to mean “I am altering my course to starboard”;
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ljós eða dagnierki og sams konar skip
jafnlöng eiga að hafa uppi.
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or shapes prescribed for a similar
vessel of her length.

30. regla

Rule 30

Skip, sem liggja við akkeri eða
standa á grunni.

Anchored vessels and vessels aground.

a) Skip, sem liggur við akkeri, skal hafa
uppi, þar sem best verður séð:
1. hvítt hringljós eða kúlu framan til
á skipinu;
2. annað hvítt hringljós á eða nærri
skut og lægra en ljósið, sem kveðið
er á um í 1. grein.

a) A vessel at anchor shall exhibit where
it can best be seen:
i) in the fore part, an all-round
white light or one ball;
ii) at or near the stern and at a lower
level than the light required by
sub-paragraph i), an all-round
white light.
h) A vessel less than 50 metres in length
may exhibit an all-round white light
where it can best be seen instead of
the lights prescribed in paragraph a).
c) A vessel at anchor may, and a vessel
of 100 nietres and more in length shall
also use the available working or
equivalent lights to illuminate her

b) Skip, sem er styttra en 50 metrar, má
í stað ljósanna, sem mælt er fyrir um
í a-lið, hafa uppi hvítt hringljós, þar
sem best verður séð.
c) Þegar skip, sem er 100 metrar á lengd
eða lengra, liggur við akkeri, þá skal
jafnframt lýsa upp þilför þess með
vinnuljósum þeim, sem um borð eru,
eða öðrum jafngildum ljósgjöfum.
Önnur skip, sem liggja við akkeri, má
lýsa upp á sama hátt.
d) Skip, sem stendur á grunni, skal hafa
uppi þau ljós, sem mælt er fyrir um
að sýna í a- og b-lið þessarar reglu,
og auk þess, þar sem best verður séð:
1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt
upp af hinu;
2. þrjár kúlur, hver lóðrétt upp af
annarri.
e) A skipi, styttra en 7 metrar, er ekki
skylt að hafa uppi ljós eða dagmerki,
sem kveðið er á um að sýna í a-, beða d-lið þessarar reglu, þegar skipið
liggur við akkeri eða stendur á grunni
annars staðar en í eða nálægt þröngu
sundi eða ál, eða á akkerislegu eða
þar sem er almenn umferð skipa.
31. regla
Sjóflugvélar.
Þegar óframkvæmanlegt reynist að
hafa uppi ljós og dagmerki á sjóflugvél,
með þeim einkennum, lögun og staðsetningu, sem krafist er í reglum þessa kafla,
þá skal flugvélin hafa uppi ljós og dagmerki, sem fara eins nærri hinum réttu
einkennum og staðsetningu og framast er
unnt.

decks.

d) A vessel aground shall exhibit the
lights prescribed in paragraph a) or
b) and in addition, where they can
best be seen:
i) two all-round red lights in a vertical line;
ii) three balls in a vertical line.
e) A vessel less than 7 metres in length,
when at anchor or aground, not in or
near a narrow channel, fairway or anchorage, or where other vessels normally navigate, shall not be required
to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraphs a), b) or d).
Rule 31
Seaplanes.

Where it is impractible for a seaplane
to exhibit lights and shapes of the characteristics in the positions prescribed in
the Rules of this Part she shall exhibit
lights and shapes as closely similar in
characteristics and position as is possible.
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þjóðafánanum A. Spjaldið skal eltki
vera lægra en einn metri á hæð og
þess skal gætt, að það sjáist hvaðan
sem litið er.
f) Skip, sem slæðir tundurdufl, skal auk
ljósa, sem kveðið er á um í 23. reglu,
að vélskip skuli sýna, hafa uppi þrjú
græn hringljós eða þrjár kúlur. Eitt
þessara ljósa eða dagmerkja skal vera
á eða nálægt húni framsiglu og eitt
á hvorum enda framrár. Ljósin eða
kúlurnar merkja, að hættulegt sé fyrir
önnur skip að koma nær en 1000
metra frá skut tundurduflaslæðarans
eða nær en 500 metra á hvora hlið
hans.
g) Á skipum, sem eru styttri en 7 metrar,
er ekki skylt að hafa uppi þau ljós,
sem fyrirskipað er að sýna í þessari
reglu.
h) Ljós og dagmerki, sem á að hafa uppi
eftir þessari reglu, eru ekki merki
skipa, er þarfnast aðstoðar og eru í
sjávarháska. Neyðarmerkjum er lýst
í IV. viðauka þessara alþjóðlegu siglingareglna.

shall be exhibited. Measures shall be
taken to ensure all-round visibility.
f) A vessel engaged in minesweeping
operations shall, in addition to the
lights prescribed for a power-driven
vessel in Rule 23 exhibit three allround green lights or three balls. One
of these lights or shapes shall be exhibited at or near the foremast head
and one at each end of the fore yard.
These lights or shapes indicate that
it is dangerous for another vessel to
approach closer than 1,000 metres
astern or 500 metres on either side
of the minesweeper.
g) Vessels less than 7 metres in length
shall not be required to exhibit the
lights prescribed in this Rule.
h) The signals prescribed in this Rule
are not signals of vessels in distress
and requiring assistance. Such signals
are contained in Annex IV to these
Regulations.

28. regla

Rule 28

Skip böguð vegna djúpristu.

Vessels constrained by their draught.

Skip, sem er bagað vegna djúpristu,
má auk ljósa þeirra, sem mælt er fyrir
um í 23. reglu, að vélskip skuli sýna, hafa
uppi, þar sem best verður séð, þrjú rauð
hringljós, lóðrétt hvert upp af öðru eða
sívalning.

A vessel constrained by hei- draught
may in addition to the lights prescribed
for power-driven vessels in Rule 23 exhibit where they can best be seen three
allround red lights in a vertical line, or
a cylinder.

29. regla
Hafnsöguskip.

Pilot vessels.

a) Skip, sem gegnir hafnsöguerindum,
skal hafa uppi:
1. tvö hringljós á eða nærri siglutoppi, annað lóðrétt upp af hinu;
efra ljósið skal vera hvítt, neðra
ljósið rautt;
2. auk þess hliðarljós og skutljós,
þegar það er laust;
3. akkerisljós eða kúlu, þegar legið
er við akkeri, auk ljósanna, sem
lýst er i 1. grein.
b) Á hafnsöguskipi, sem gegnir ekki leiðsöguerindum, skal hafa uppi sömu

Rule 29
a) A vessel engaged on pilotage duty
shall exhibit:
i) at or near the masthead, two allround lights in a vertical line, the
upper being white and the lower
red;
ii) when underway, in addition, sidelights and a sternlight;
iii) when at anchor, in addition to the
lights prescribed in subparagraph
i), the anchor light, lights or
shape.
b) A pilot vessel when not engaged on
pilotage duty shall exhibit the lights
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á að vera kúla, en miðmerkið tígullaga;
3. sigluljós, hliðarljós og skutljós,
þegar það er á ferð, auk þeirra
ljósa, sem á að hafa uppi eftir 1.
grein þessa liðar;
4. ljós eða dagmerki þau, sem mælt
er fyrir um í 30. reglu, þegar legið
er við akkeri, auk ljósa og dagmerkja, sem kveðið er á um að
sýna i 1. og 2. grein þessa liðar.
c) Skip, sem dregur önnur skip við
þannig aðstæður, að það getur ekki
vikið frá stefnu sinni, skal auk ljósa
eða dagmerkja, sem kveðið er á um
að sýna í 1. og 2. grein b-liðar þessarar reglu, hafa uppi þau ljós eða
dagmerki, sem á að hafa eftir a-liði
24. reglu.
d) Dýpkunarskip eða sliip við neðansjávarvinnu, sem hefur takmarkaða
stjórnhæfni, skal hafa uppi þau ljós
eða dagmerki, sem kveðið er á um í
b-lið þessarar reglu; er skipið mætir
hindrun, skal það ennfremur hafa
uppi:
1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt
upp af hinu, eða tvær kúlur, önnur
lóðrétt upp af hinni, sem sýna á
hvora hlið hindrunin er;
2. tvö græn hringljós, annað lóðrétt
upp af hinu, eða tvö tígullaga
merki, annað lóðrétt upp af hinu,
sem sýna á hvora hlið önnur skip
geta siglt framhjá;
3. sigluljós, hliðarljós og skutljós,
þegar það er á ferð, auk þeirra
ljósa, sem á að hafa uppi eftir
þessum lið;
4. þegar skip, er þessi grein á við,
liggur við akkeri, skal það hafa
uppi ljós og dagmerki, sem kveðið
er á um að sýna í 1. og 2. grein
þessa liðar, í stað ljósa eða dagmerkja, sem lýst er í 30. reglu.
e) Þegar stærð skips, er hefur kafara
utanborðs, veldur því, að óframkvæmanlegt er að hafa uppi þau dagmerki,
sem kveðið er á um í d-lið þessarar
reglu, þá skal þess í stað sýna stíft
spjald með nákvæmri mynd af alAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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shall be balls and the middle one
a diamond;
iii) when making way through the
water, in addition to the lights
prescribed in suh-paragraph i),
masthead lights, sidelights and a
sternlight;
iv) when at anchor, in addition to the
lights or shape prescribed in subparagraphs i) and ii), the lights
or shape prescribed in Rule 30.
c) A vessel engaged in a towing operation such as renders her unable to
deviate from her course shall, in addition to the lights prescribed in subparagraph b) i) and the shapes prescribed in subparagraph b) ii) of this
Rule exhibit the lights or shape prescribed by Rule 24 a).
d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, restricted in her
ability to manoeuvre, shall exhibit the
lights and shapes prescribed in paragraph b) of this Rule and shall in
addition, when an obstruction exists,
exhibit:
i) two all-round red lights or two
balls in a vertical line to indicate the obstructed side;
ii) two all-round green lights or two
diamonds in a vertical line to
indicate the side on which another vessel may pass;
iii) when making way through the
water, in addition to the lights
prescribed in this paragraph,
masthead lights, sidelights and a
sternlight;
iv) a vessel to which this paragraph
applies when at anchor shall exhibit the lights prescribed in subparagraphs i) and ii) instead
of the lights or shape prescribed
in Rule 30.
e) Whenever the size of a vessel engaged
in diving operations makes it impracticable to exhibit the shapes prescribed in paragraph c), a rigid replica of the International Code flag
“A” not less than 1 metre in height
101
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að þá beri honum að leita álits sérfræðings í viðkomandi grein t. d. séu ástæður af
geðrænum toga spunnar þá ber að leita álits geðlæknis.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 20. gr.

Um 21. gr.
Skylt er að skýra viðkomandi frá því í hverju aðgerðin sé fólgin, og að hún
geti komið varanlega í veg fyrir, að hún/hann geti aukið kyn sitt.
Mikilvægt er, að gengið sé úr skugga um, að viðkomandi sé ekki þvingaður til
að gangast undir aðgerðina.
Um 22. gr.
Þessi grein er svipaðs efnis og 2. tl. 13. gr. um fóstureyðingar. Samkvæmt þessari grein er heimilt að veita leyfi til aðgerðar samkvæmt umsókn lögráðamanns,
ef viðkomandi getur ekki gert sér grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar. Ef ekki er
fyrir hendi skipaður lögráðamaður, er skylt að skipa sérstakan lögráðamann til að
standa að umsókninni.
Um 23. gr.
Ófrjósemisaðgerðir má aðeins framkvæma í sjúkrahúsum sem ráðherra viðurkennir til slíks. Einungis sérfræðingar í almennum skurðlækningum mega framkvæma slíkar aðgerðir. Þó mega sérfræðingar í kvensjúkdómum framltvæma slíkar
aðgerðir og sérfræðingar í þvagfærasjúkdómum.
Nefndin telur þó nauðsynlegt að slíkar aðgerðir verði hægt að heimila á sjúkrahúsum, þótt ekki sé þar fyrir að fara áðurgreindum sérfræðingum.
Um 24. gr.
Samkvæmt þessari grein hvílir sú skylda á þeim, sem framkvæma aðgerðir
skv. lögum þessum, að senda heilbrigðisyfirvöldum skýrslu um aðgerðina strax
að henni lokinni. Sú skýrsla skal vera á eyðublöðum, útbúnum sérstaklega í því
skyni.
Um 25. gr.
Skylt er einnig að tilkynna heilbrigðisyfirvöldum synjanir umsókna um fóstureyðingu og ófrjósemisaðgerð, og ber að geta þess á hvaða forsendum umsókn
hafi verið synjað.
Uin 26. gr.
Samkvæmt þessari grein ber heilbrigðisyfirvöldum að hafa eftirlit m,eð framkvæind laganna og stuðla að samræmi i framkvæmd þeirra.
Fram til þessa hefur öðrum en læknum verið bannað að láta í té leiðbeiningar
um þungunarvarnir, en með þessum lögum er öðrum starfshópum, svo sem ljósmæðrum, hjúkrunarfólki, félagsráðgjöfum og kennurum, heimilað að taka þátt í
ráðgjafarþjónustunni.
Nauðsynlegt er að veita þeim, sem starfa að framkvæmd laganna, fræðslu
og leiðbeiningar, því að nokkuð kann að skorta á menntun þeirra til þessa starfs.
Um 27. gr.
Allir, sem vinna að framkvæmd þessara laga, eru bundnir þagnarskyldu, og
er ákaflega þýðingarmikið í svo litlu þjóðfélagi, sem liér er, að þagnarskyldan
sé haldin.
Um 28. gr.
Heilbrigðismálaráðherra skal skipa nefnd 3ja manna til 4 ára í senn, einn
lækni, einn lögfræðing og einn félagsráðgjafa, til að hafa eftirlit nieð framkvæmd
laga þessara, og úrskurðar hún um ágreining, seni rísa kann út af því, hvort framkvæma skuli fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð. Mikilvægt er, að nefndin hraði
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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störfum sínuin sem mest, og skal hún úrskurða mál innan viku frá því henni
berst það í hendur.
Lagt er til að nefndinni verði búin starfsaðstaða. Sú aðstaða gæti t. d. verið
við það sjúkrahús eða þá sjúltradeild, sem öðru fremur sér um framkvæmd
fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða á landinu þ. e. eins og málum er háttað, Fæðingardeild Landsspítalans.
Nefndinni á að vera tiltæk öll sú sérfræðiþjónusta, sem þurfa þykir til úrIausnar hinna cinstöku verkefna, sem nefndinni berast.
Um 29. gr.
Nefndin leggur til, að öll útgjöld í sambandi við fóstureyðingu og ófrjósemisaðgerð verði greidd af sjúkratryggingum, þannig að það sé ekki háð efnahag
hvers einstaklings, hvort hann geti látið framkvæma aðgerðina.
Einnig leggur nefndin til, að allur kostnaður vegna ráðgjafar og fræðslu skv.
lögunum, verði greiddur af opinberu fé.
Uin 30. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 31. gr.
1. Hér er mælt fyrir um refsingu til handa lækni, sem framkvæmir aðgerð
samkvæmt lögunum, án þess að fullnægt sé mikilvægum skilyrðum 9., 10. og 18.
gr. laganna. Ekki þykir nægilegt tilefni til að hafa hærri refsiramma, þegar um
mikla sök er að ræða, sbr. 2. mgr. 216. gr. alm. hgl., svo sem ef verknaðurinn
er framinn í ávinningaskyni eða hefur haft í för með sér dauða eða stórfellt
heilsutjón móður. Þetta útilokar eklti, að unnt er að dæma í hærri refsingu, ef
til þess er heimild í alm. hgl., t. d. 215. eða 219. gr. þeirra.
Ef aðgerðin hefur verið framkvæmd án samþykkis móðurinnar eða samþykki
hennar er þýðingarlaust, þá er mælt með þyngri refsingu.
2. Mælt er með lægri refsiramma, ef læknir framkvæmir aðgerð, án þess að
skilyrðum 11., 12., 13., 19. eða 21. gr. sé fullnægt. Hérna er átt við það, að Iæknir
hafi framkvæint aðgerð, án þess að formskilyrðuin ofangreindra greina hafi verið
fullnægt, en ætla má, að skilyrði til aðgerðarinnar skv. 9., 10. eða 18. gr. hafi
verið fyrir hendi.
3. Læknir skal sæta sektum, ef hann frainkvæmir aðgerð skv. lögum þessum, án þess að fara eftir fyririnælum 15. eða 23. gr. laganna.
4. Hér er mælt með allt að 4 ára fangelsi, ef aðrir en læknar framkvæma
aðgerðir samkvæmt lögum þessum. Mælt er með hærri refsiramma, ef verkið er
framið án samþykkis móður. Unnt er að dæma í hærri refsingu en 4 ára fangelsi
skv. þessari grein, ef til þess er heimild i alm. hgl., t. d. 215. gr. þeirra.
Um 32. gr.
Heilbrigðismálaráðherra skal gefa út reglugerð uin alla nánari framkvæmd
laganna.
Um 33. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Fylgiskjal.
Núgildandi íslensk löggjöf um fóstureyðingar, afkynjanir og vananir.
Lög nr. 38/1935 um leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar og lög nr. 16/1938 um að heimila í viðeigandi tilfellum
aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt.
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Aðdragandi setningar laga nr. 38/1935.
Fyrir setningu laga 38/1935 voru ekki til nein lagaákvæði, sem heimiluðu læknum fóstureyðingar, jafnvel þótt lífi eða heilsu konunnai- væri hætta búin af barnsburði. Samkvæmt ákvæðum hegningarlaganna frá 1869 varðaði það móðurina og
hlutdeildarmann hennar allt að 8 ára hegningarvinnu að eyða burði. Þótt engin sérákvæði væri að finna í lögum, var það samt sem áður almennt viðurkennt, að læknum væri heimilt og skylt að framkvæma þessa aðgerð í lífsnauðsyn mæðranna. Var
þar stuðst við kenninguna um svokallaðan „neyðarrétt” í almennum hegningarlögum,
þ. e. að verkið skyldi vítalaust, ef ekki væri annað úrræði til bjargar.
Samkvæmt heilbrigðisskýrslum fjölgaði fóstureyðingum á árunum kringum 1939.
Gamli lagabókstafurinn var talinn ófullnægjandi og margir læknar töldu sig óbundna
af lögum um þessar aðgerðir. Það var því tilgangur nýrrar lagasetningar að greiða
úr þessum vanda.
I. Efni laga nr. 38/1935:
1) Varnir gegn því að verða barnshafandi.
Ef hættulegt er fyrir konu vegna sjúkdóms að verða barnshafandi og ala barn,
er lækni skylt að aðvara hana og láta henni í té leiðbeiningar til þess að koma í
veg fyrir, að hún verði barnshafandi. Öðrum en læknum er bannað að hafa
leiðbeiningar með höndum.
2) Vananir.
Lækni er heimilt, ef heilbrigðisnauðsyn krefur að gera konu ófrjóa, ef hún
óskar þess. Við mat á heilbrigðisnauðsyn að gera konu ófrjóa má taka tillit til
félagslegra ástæðna.
3) Fóstureyðing er heimil, ef augljóst þykir, að konu er mikil hætta búin
ef hún á að ganga svo lengi með, að barn geti fæðst og haldið lífi. Ef kona
hefur gengið lengur með en 8 vikur, skal læknir þó ekki eyða fóstri, nema um
því meiri hættu sé að ræða. Við mat á því, hvert tjón er búið heilsu þungaðrar
konu má meðal annars taka tillit til þess, ef konan hefur þegar alið mörg börn
með stuttu millibili, og ef skammt er liðið frá síðasta barnsburði, svo og til
þess, ef konan á við að búa mjög bágar heimilisástæður vegna ómegðar, fátæktar
eða alvarlegs heilsuleysis annarra á heimilinu. Félagslegar ástæður einar út al’
fyrir sig heimila aldrei fóstureyðingu samkvæmt þessum lögum. Heilbrigðis-

ástæður verða æfinlega að vera fyrir hendi. En ófullnægjandi heilbrigðisástæður
geta orðið fullnægjandi til að heimila aðgerðina að viðbættum félagslegum
ástæðum.
Reglur um framkvæmd.
Fóstureyðingar mega ekki fara fram nema á viðurkenndum sjúkrahúsum í
því skyni, og skrifleg, rökstudd greinargerð tveggja lækna um nauðsyn aðgerðarinnar verður að liggja fyrir, og sé annar þeirra yfirlæknir sjúkrahússins, þar sem
aðgerðin er fyrirhuguð, en hinn að jafnaði sá, sem ráðlagt hefur konunni að leita
sjúkrahússins. Greinargerð um aðgerðina skal tvírita og annað sendast landlækni,
en hitt liggja i sjúkraskrá sjúklingsins.
II. Efni laga nr. 16/1938.
1) Afkynjanir. Kynkirtlar eru numdir í burtu í þeim tilgangi að svipta viðkomanda óeðlilegum kynhvötum, sem taldar eru valda glæpum. Aðgerðum þessum er beitt sem nauðsynlegum læknisaðgerðum. Aðeins má heimila þessar aðgerðir, ef viðkomandi óskar aðgerðarinnar sjálfur, ef hann er sér meðvitandi
um sjúklegar tilhneigingar sínar, eða ef lögreglustjóri fer fram á aðgerð og hafi
þá dómsúrskurður gengið á undan.
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2) Vananir. Aðgerðir þessar eru leyfðar til þess að gera viðkomanda ófrjóan,
en breyta í engu um eðli hans/hennar. Vönun má heimila vegna afkomendanna
eða vegna viðkomanda sjálfs.
Tilgangur laganna er tvennskonar:
1) Til að koma í veg fyrir fæðingu gallaðs afkvæmis, þ. e. vegna erfðahættu eða
annarrar tilsvarandi hættu.
2) Til að létta fávitum og sjúklingum lífsbaráttuna, án tillits til þess hvort slíkt
gangi í erfðir.
3) Fóstureyðingar. Þriðja tegund aðgerða, samkvæmt þessum lögum, eru
fóstureyðingar framkvæmdar í hliðstæðum tilgangi og vönun. Fóstureyðingalögin miða eingöngu við heilbrigðishag konunnar sjálfrar, en þessum lögum er
að miklu leyti ætlað að miða við ástand afkvæmisins.
Þá er heimiluð fóstureyðing af inannúðarástæðum, ef konunni hefur verið
nauðgað og orðið fyrir þungun. Konan verður að hafa kært ofbeldisverkið.
Reglur um framkvæmd:
Höfuðreglan er, að viðkomandi æski aðgerðarinnar sjálfur af frjálsum vilja.
Fyrir ófullveðja fólk, fávita eða geðveika, stílar lögráðamaður eða sérstaklega
skipaður tilsjónarmaður umsókn um aðgerðina. Auk þess skal læknir kynna sér
ástand viðkomanda og fylgi greinargerð hans umsókninni. Loks er ætlast til,
að maki fái að skýra sína afstöðu. — Óheimil er vönun heilbrigðs maka vegna
hins. —
Opinbert leyfi.
Þriggja manna nefnd sérfróðra manna skal samkvæmt lögunum vera landlækni til aðstoðar við framkvæmd laganna. Landlækni er ætlað að gefa út fyrir
sína hönd og nefndarinnar leyfi til aðgerða. Einnig hvar og af hvaða lækni hún
skuli framkvæmd og má gera ráð fyrir, að yfirleitt verði vísað til opinberra
sjúkrahúsa.
Læknar skulu gefa landlækni skýrslur um allar aðgerðir, sein þeir framkvæma samkvæmt lögum þessum.

Sþ.

234. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
I. Frá Gils Guðmundssyni.
Við 4. gr. 1 02 762 Framlög til byggingar grunnskóla o. fl.
Fyrir „1 019 164“ kemur .................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
a. 143. Grindavík.
Fyrir „3 000“ kemur ....................................................................
b. 161. Kópavogur, Digranesskóli.
Fyrir „4 000“ kemur ....................................................................
II. Frá Karvel Pálmasyni, Helga F. Seljan og Jóni Árm. Héðinssyni.
Við 4. gr. 1 02 884 Til jöfnunar á námskostnaði.
Fyrir „110 000“ kemur .....................................................................
III. Frá Gils Guömundssyni.
Við 4. gr. 1 02 976 Menningarsjóður.
Fyrir „10 720“ kemur .......................................................................

Þús. kr.

1 031 064
8 900
10 000

120 000

15 000
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IV. Frá Svövu Jakobsdóttur og Gils Guðmundssijni.
Við 4. gr. 1 02 982 23 Til íslenskra rithöfunda.
Fyrir „12 000“ kemur ........................................................................
V. Frá Eyjólfi Sigurðssyni, Jóni Árm. Héfiinssyni og Sighvati Björyvinssyni.
1. Við 4. gr. 1 07 974 Styrktarsjóður fatlaðra.
Fyrir „3 300“ kemur ............'.......................................................
2. Við 4. gr. 999 02 Barnaheimilið Sólhcimar í Grímsnesi.
Fyrir „65“ kemur.........................................................................
3. Við 4. gr. 999 03 Fávitahælið í Skálatúni.
Fyrir „65“ kemur.........................................................................
4. Við 4. gr. 999 05 Geðverndarfélag íslands.
Fyrir „75“ kemur.........................................................................
5. Við 4. gr. 999 06 Tjaldanesheimilið.
Fyrir „200“ kemur '.......................................................................
6. Við 4. gr. 999 15 Styrktarfélag vangefinna.
Fyrir „100“ kemur .'......................................................................
7. Við 4. gr. 1 07 999. Nýr liður:
24 Félag fjölfatlaðra .................................................................

885
Þ,is- kr.
18 000

4 500
300
300
300
400
300
300

VI. Frá Siyhvati Björgvinssyni og Karvel Pálmasyni.
Við 4. gr. 1 08 399 27 Sjúkraflug.
Fyrir „2 500“ kemur .........................................................................

3 500

VII. Frá Pétri Sigurðssyni, Eðvarð Sigurðssyni, Eyjólfi Sigurðssyni og
Oddi Ólafssyni.
Við 4. gr. 1 08 399 Ýmis heilbrigðismál. Nýr liður:
38 Heilsuræktin, Reykjavík, styrkur, ef ráðnir verða sjúkraþjálfi og læknir að stöðinni, sem veiti þeim starfsaðstöðu . .

4 000

VIII. Frá Karvel Pálmasyni, Sighvati Björgvinssyni og Kjartani ólafssyni.
1. Við 4. gr. 1 10 333 03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur.
Fyrir „584 610“ kemur ................................................ ...............
Sundurliðun breytist þannig:
1. ísafjörður (12. liður).
Fyrir „13 400“ kemur ............................................................
2. Nýr liður (verður 13. liður):
Súðavík.....................................................................................

595 610
21 400
3 000

IX. Frá Karvel Pálmasyni og Sighvati Björgvinssyni.
Við 4. gr. 1 11 301 Orkustofnun 0 20 önnur rekstrargjöld.
Fyrir „154 167“ kemur ......................................................................

160 787

X. Frá fíárveitinganefnd.
Við 4. gr. 1 11. Nýr liður:
399 Til jarðhitaleitar, samkv. nánari ákvörðun fjárveitinganefndar:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................
25 000
Gjöld samtals ................................................................

25 000
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XI. Frá Pétri Sigurðssyni.
Við 6. gr. XXXI. Nýr liður:
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af myndsegulböndum, sem
eru til afnota fyrir áhafnir íslenskra skipa.

Sþ.

235. Breytingartillaga

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá fjármálaráðherra.
Við 6. gr. XXXI. Nýr liður:
Að fella niður að hálfu eða endurgreiða að hálfu sölugjald á vélum, tækjum,
vélahlutum og varahlutum til samkeppnisiðnaðar. Setur fjármálaráðuneytið nánari
reglur um, til hvaða véla sölugjaldslækkun þessi taki, svo og um alla framkvæmd
hennar.

Sþ.

236. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
I. Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Þús. kr.
1. Við 4. gr. 1 03 311 Sendiráð Islands í Brussel og fastanefnd íslands hjá NATO.
Liðurinn fellur niður.
2. Við brtt. 206,36. — Við 4. gr. 1 08 271 Tryggingastofnun
rikisins.
Fvrir „13 830 240“ kemur .................................................... . ..14 330 240
Þar af 500 millj. kr. til þess að greiða uppbót á tekjutryggingu til aldraðs fólks og öryrkja samkvæmt framfærsluvísitölu.
II. Frá Lúðvik Jósepssyni og Helga F. Seljan.
Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
Fyrir „597 800“ kemur ....................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
1. a. Sjúkrahús. 27. Seyðisfjörður.
Fyrir „1 000“ kemur ...................................................................
2. a. Sjúkrahús. 28. Neskaupstaður.
Fyrir „18 000“ kemur ................................................................
3. c. Læknisbústaðir. 11. Neskaupstaður.
Fyrir „800“ kemur ....................................................................
4. c. Læknisbústaðir. 12. Fáskrúðsfjörður.
Fyrir „1 000“ kemur ...................................................................
III. Frá Ragnari Arnalds.
Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
Fyrir „597 800“ kemur ..................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
b. Elliheimili. Nýr liður:
16. Blönduós (ellideild við héraðshæli) .........................................

604 000
4 000
28 000
2 000
2 000

598 600
800

Þingskjal 236—237
IV. Frá Stefáni Jónssyni.
Við 4. gr. 1 10 333 03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur.
Fyrir „584 610“ kemur .....................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
a. 20. ólafsfjörður.
Fyrir „13 500“ kemur .................................................................
b. 26. Raufarhöfn.
Fyrir „5 000“ kemur ....................................................................
V. Frá Stefáni Jónssyni, Jóni Árm. Héffinssyni og Karvel Pálmasyni.
Við 4. gr. 1 10 333 03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur.
Fyrir „584 610“ kemur ................................................ ‘...................
Sundurliðun breytist þannig:
25. Húsavík.
Fyrir „12 600“ kemur ........................................................................
VI. Frá Ragnari Arnalds.
Við 4. gr. 1 11 234 Lagmetisiðjan Siglósíld.
Fyrir „5 000“ kemur .'............i.........................................................

887
Þús- kr614 110
30 000
18 000

596 010
24 000

10 000

VII. Frá Magnúsi Kjartanssyni.
1. Varatillaga viff brtt. 236, I. 2.
Við 6. gr. XXXI. Nýr liður:
Að greiða uppbót á tekjutryggingu til aldraðs fólks og öryrkja samkvæmt framfærsluvisitölu.
2. Við 6. gr. XXXV. Nýr liður:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að
1000 m. kr. lán innanlands eða utan til þess að hraða nýtingu innlendra
orkugjafa í stað olíu, m. a. með lagningu á stofnlínum og endurbótum
á dreifikerfum.

Sþ.

237. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 206.
I. Frá Raynari Arnalds, Renedikt fíröndal og Magnúsi T. ólafssyni.
Við 4. gr. 1 02 431 Iðnfræðsluráð 0 10 Laun.
Fyrir „7 544“ kemur .........................................................................
og vegna námsskrárgerðar ................................................................
II. Frá Ragnari Arnalds og Svöva Jakobsdóttur.
Við brtt. 206, 13.
Við 4. gr. 1 02 803 Dagvistunarheimili.
Fyrir „117 398“ kemur . .. .'......................... ‘....................................
í sundurliðun kemur nýr liður á eftir b-lið:
e. óráðstafað. Fjárveitinganefnd ráðstafi þessari fjárhæð eigi
siðar en 1. april 1975 ..................................................................
III. Frá Ragnari Arnalds og Svövu Jakobsdóttur.
Við brtt. 206, 14. -- Við 4. gr. 1 02 872 I.ánasjóður ísl. námsmanna.
Fyrir „680 000“ kemur .....................................................................

Þús- kr.
I 544
12 000

153 398
36 000

895 000

888
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IV. Frá Svövu Jakobsdóttur, Ragnheiði Sveinbjörnsdóttur og Benedikt
Gröndal.
Við 4. gr. 1 02 982. Nýr liður:
28 Til Félags íslenskra myndlistarmanna og Menningar- og friðarsamtaka íslenskra kvenna til þess að standa straum af
vfirlitssýningu á list íslenskra myndlistarkvenna vegna alþjóðakvennaársins 1975 ............................................................
V. Frá Svövu Jakobsdóttur, Helga F. Seljan og Magnúsi Kjartanssyni.
Við 4. gr. 1 02 999. Nýr liður:
34 Til Rauðsokkahreyfingarinnar ................................................

Þús. kr.

400

250

Vt. Frá fjárveitinganejnd.
Við 6. gr. XXXI. Nýr liður:
Að taka lán vegna kostnaðar við laxastiga í Laxá i Þingeyjarsýslu vegna
samnings í sambandi við virkjun Laxár.

Ed.

238. Lög

[116. mál]

um breyting á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um heimild fvrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignarnámi landspildu í
Hafnarfirði.
(Afgreidd frá Ed. 20. des.)
Samhljóða þskj. 144.

Nd.

239. Lög

[61. mál]

um brevting á löguni nr. 6/1971, um Hótel- og veitingaskóla íslands.
(Afgreidd frá Nd. 20. des.)
Samhljóða þskj. 64.

Sþ.

240. Breytingartillaga

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975.
Frá Ingvari Gíslasyni, Steinþóri Gestssvni, Steingrími Hermannssyni,
Ellert R. Sehram, Ey. Kon. Jónssyni, Tnga Tryggvasyni, Þorv. Garðari Kristjánssyni,
Sigurlaugu Bjarnadóttur og Gunnlaugi Finnssyni.
Við 4. gr. 1 02 982 17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun
Alþingis.
Fvrir „4 000“ kemur .............................................................................
Sundurliðun kemur á sérstöku yfirliti á þessa leið:
Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Alþingis (02 982 17).
1. Ásmundur Sveinsson ......................................................................
2. Brynjólfur Jóhannesson ...................................................................
3. Finnur Jónsson .................................................................................

Þús. kr.

4 200
350
350
350

889
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Þús. kr.

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

Sþ.

Guðmundur Daníelsson ...................................................................
Guðmundur G. Hagalín ...................................................................
Gunnar Gunnarsson ..........................................................................
Halldór Laxness ...............................................................................
Indriði G. Þorsteinsson ...................................................................
Kristmann Guðmundsson ...............................................................
Ríkarður Jónsson .............................................................................
Tómas Guðmundsson ......................................................................
Þorvaldur Skúlason ..........................................................................

241. Breytingartillögur

350
350
350
350
350
350
350
350
350
4 200

. mál]

við frv. lil fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 206.
I. Frá Sighvati Björgvinssyni.
Við 4. gr. 1 02 431 Iðnfræðsluráð.
1. Við 0 10 Laun.
Fyrir „7 544“ kemur ....................................................................
2. Við 0 20 önnur rekstrargjðld.
Fyrir „3 850“ kemur ...................................................................
II. Frá Sverri Hermannssgni, Tómasi Árnasgni, Halldóri Ásgrímssgni
og Helga F. Seljan.
Við 4. gr. 1 02 762 Framlög til byggingar grunnskóla.
Sundurliðun breytist á þessa leið:
a. 114. Nesjahreppur, skóli.
Fyrir „3 407“ kemur ....................................................................
b. Til undirbúnings. Nýr liður á eftir 23. lið:
Nesjahreppur, íþróttahús ............................................................
III. Frá fiárveitinganefnd.
1. Við brtt. 206, 28. — Við 4. gr. 1 04 286 03 Fyrirhleðslur.
Við c. 41. Sæmundará hjá Reynistað.
Fyrir „2 200“ kemur (leiðrétting) ............................................
2. Við 4. gr. 1 07 999 22. Liðurinn orðast svo:
22 Orlofssjóður húsmæðra, þar af starfskostnaður landsnefndar orlofs húsmæðra 300 þús. kr................................
IV. Frá Magnúsi Kjartanssgni.
Við 4. gr. 1 08 471 Gæsluvistarsjóður, framlag. Liðurinn orðast svo:
0 90 Yfirfærslur
43 000
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .....................................
5 000
0 91 Styrkir, rannsóknir o. fl......................................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Hælið að Vífilsstöðum, bygging og innbú . . . .
25 000
6 000
02 Framkvæmdir í Gunnarsholti ...........................
12 000
03 Bygging í Víðinesi ..............................................
06 Annað (styrkir, rannsóknir o. fl.) ...................
5 000
Gjöld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr.

11 544
5 850

3 107
300

60
7 800

48 000

48 000
112

890
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V. Frá fiárveitinganefnd.
1. Við brtt. 228, 40. — Við 5. gr. 2 11 321 Rafmagnsveitur ríkisins.
a. Við 330 Fjárfestingar.
Fyrir „1 017 000“ kemur........................................................
b. Við 420 Tekin lán.
Fyrir „1 247 000“ kemur ...... .................................................
c. I sundurliðun bætist í liðinn Stofnlínur:
Þórshöfn—Bakkafjörður ........................................................
2. Við brtt. 228, 43.
Fyrir „657 m. kr.“ kemur 667 m. kr. og fyrir „332 m. kr.“
kemur: 367 m. kr.

Sþ.

242. Breytingartillögur

Þús- kr1 027 000
1 257 000
10 000

[1. máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 228.
I. Frá fiárveitinganefnd.
Við brtt. 228, 6. Lánasjóður ísl. námsmanna.
Liðurinn fellur niður (leiðrétting).
II. Frá Garðari Sigurðssgni.
Við 4. gr. 1 08 381 03 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
Fyrir „597 800“ kemur .. .\..................................................................
Sundurliðun breytist þannig:
32 Vík í Mýrdal.
Fyrir „6 900“ kemur .................................................................
33 Kirkjubæjarklaustur.
Fyrir „6 900“ kemur ..................................................................
III.Frá fiárveitinganefnd.
1. Við brtt. 228, 38. ... Við 4. gr. 1 11 371 04 Lán til jarðhitaleitar.
Fyrir „9 300“ kemur (leiðrétting) ............................................
2. Við 5. gr. 2 02 872 Lánasjóður ísl. námsmanna. Nýr liður:
420 Tekin lán ...........................................................................

Sþ.

243. Breytingartillögur

Þús- kr-

604 000
10 000
10 000

12 000
100 000

[1. máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1975 og við brtt. á þskj. 237.
I. Frá Pétri Sigurðssgni.
1. Við brtt. 237, IV. — Við 4. gr. 1 02 982 28. Tillögugreinin orðast svo:
Til Félags íslenskra myndlistarmanna til þess að standa straum af
yfirlitssýningu á list islenskra myndlistarkvenna vegna alþjóðakvennaársins 1975.
2. Við 6. gr. XXXI. Nýr liður:
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af búnaði lyfjabúra
(sbr. reglugerð heilbrigðisráðherra nr. 113/1974) til spítala, hæla, elliheimila og annarra heilsugæslustofnana, sem falla undir nefnd reglugerðarákvæði.
II. Frá fiárveitinganefnd.
Við 6. gr. XXXI. Nýr liður:
Að verja allt að 5 m. kr. til undirbúnings byggingu skólahúsnæðis fyrir
þroskahömluð börn.

891
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Sþ.

244. Breytingartillaga

[1. mál]

við brtt. á þskj. 206 [Fjárlög].
Frá Ragnari Arnalds og Svövu Jakobsdóttur.
Til vara (ef brtt. 237, III er felld):
Þús. kr.
Við 14. tölulið. — Við 4. gr. 1 02 872 Lánasjóður íslenskra námsmanna.
Fyrir „680 000“ kemur (vegna nýs kostnaðarmats) .......................
730 000

Sþ.

245. Þingsályktun

[127. máll

mn samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar.
(Afgreidd frá Sþ. 20. des.)
Samhljóða þskj. 204.

Sþ.

246. Fjárlög

[1. mál]

fyrir árið 1975.
(Afgreidd frá Sþ. 21. des.)
A-HLUTI
Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana.
1. gr.

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs.
1 Tekjur:
Þús-krBeinir skattar......................................................................
8 844 680
Óbeinir skattar ................................................................... 38 781 000
0 Gjöld:
Samneysla .......................................................................... 13 542 645
Neyslu- og rekstrartilfærslur............................................. 21 597 372
-r- sértekjur..........................................................................
459 678
Afgangur rekstrarliða ........................................................
Fjárfesting............................................................................
3 970 196
Fjármagnstilfærslur ............................................................ 8 574 998
Tekjur umfram gjöld

4 Lánahreyfingar inn:
Innlend lántaka til Norður- og Austurlandsáætlana
í vegamálum ......................................................................
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Skeiðarársandsvegar ...................................................................................
Útgáfa happdrættisskuldabréfa vegna Djúpvegar .........
önnur innlend verðbréfaútgáfa ......................................
Erlend lán vegna Þorlákshafnar ......................................
Lántaka vegna landshafna í Keflavik og Njarðvik og í
Rifi .......................................................................................
Innlend lántaka vegna orkumála og vegamála ..............
Innheimt af endurlánuðum spariskirteinum....................
Innheimtar afborganir almennra lána...............................
3 Lánahreyfingar út:
Lán til framkvæmda B-hluta fyrirtækja...........................
Endurgreiðsla spariskírteina útgefinna 1964 ....................
Afborganir annarra lána ríkissjóðs..................................
Halli á lánahreyfingum
Greiðsluafgangur ...............................................................

Þús- kr'
47 625 680

34 680 339
12 945 341
12 545 194
400 147

403 500
116 000
64 000
600 000
210 000
85 000
667 000
917 500
40 325
1 750 000
715 000
909 397

3 103 325

3 374 397
271 072
129 075

892
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2. gr.

Árið 1975 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru t rekstrarreikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr.
Re k s t r a r 0 Gjöld :
Þús. kr.

1 00 Æðsta stjórn ríkisins....................................................

270 199

928 458

1 01 Forsætisráðuneytið ........................................................
101—171 Yfirstjórn......................................................
901—902 Annað............................................................

896 351
32107

1 02 Menntamálaráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
201—884 Fræðslumál ................................................
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi

174 337
7 145 096
675 760

1 03 Utanríkisráðuneytið ....................................................
101—102 Yfirstjórn ...................................................
201
Löggæsla á Keflavíkurflugvelli.................
301—399 Sendiráð o. fl...............................................
401
Alþjóðastofnanir ........................................

93 732
94 500
214 038
129 864

1 04 Landbúnaðarráðuneytið .............................................
101—172 Yfirstjórn ....................................................
201—299 Búnaðarmál .................................................
501—504 Skólar ..........................................................

41807
2 050 313
102 566

1 05 Sjávarútvegsráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
201—-299 Útvegsmál ..................................................
901
Annað ...........................................................

21 139
1 023 597
41456

1 06 Dóms- og
101—102
201—284
301—373

31 021
2 080 476
222 126

kirkjumálaráðuneytið.................................
Yfirstjórn ....................................................
Dómgæsla, lögreglumál o. fl.......................
Þjóðkirkjan .................................................

7 995 193

532 134

2 194 686

1 086 192

2 333 623

2 077 628

1 07 Félagsmálaráðuneytið .................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
271—272 Húsnæðismál .............................................
301—999 önnur félagsmál .........................................

10 793
1 728 390
332 445

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið....................
101
Yfirstjórn ....................................................
271—273 Tryggingamál .............................................
301—399 Heilbrigðismál .............................................
471—501 Annað ..........................................................

24 364
14 499 540
1 322 052
52 306

Flutt

Þús. kr.

15 898 262

33 316 375

893
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3. gr.
Árið 1975 er ætlast til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á
rckstrarreikningi skv. þessari grein.
reikningur.
1 Tekj ur :
1 1

Skattar.

1
1
1
1

11
11
11
11

1

11

Beinir skattar.
Persónuskattar ........................................................
0 Iðgjöld lífeyristrygginga:
02 Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda .................
1 Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld:
11 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum
12 Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .................

12
12
12
12
12
12
12

Eignarskattar ...........................................................
0 Eignarskattar, alm.:
01 Eignarskattur einstaklinga .......................................
217 000
02 Byggingasjóðsgjald af eignarskattí einstaklinga ..
2170
03 Eignarskattur félaga...........................................
226
000
04 Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga.......
2
260
1 Erfðafjárskattur:
11 Erfðafjárskattur .....................................................
50 000

1
1
1
1
1
1
1

Þús. kr.

1 452 800
803 800
479 000
170 000

Tekjuskattar ............................................................
1 13 0 Tekjuskattar:
1 13 01 Tekjuskattur einstaklinga...................... 6 415 000
1 13 02 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga ..
1 13 03 Tekjuskattur félaga .................................................
1 13 04 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga .............

Þús. kr.

497 430

6 894 450

64 150
1 9^0 000
10 300

Óbeinir skattar.
Gjöld af innflutningi ..................................................

1 15 0
1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15

12 283 406

Aðflutningsgjöld:

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ..
510 000
02 Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ...................
03 Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...................................
05 Byggingasjóðsgjald af innflutningi ........................
1 Innflutningsgjald af bensini og gúmmígjald:
11 Innflutningsgjald af bensíni ..................................
12 Gúmmigjald ..............................................................
2 Innflutningsgjald af bifreiðum:
21 Innflutningsgjald af bifreiðum................................
Flutt

9 682 000
37 000
17 000
50 960
1 742 000
96 000
630 000
21 128 086

894
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Rekstrar0 Gjöld:

Þús. kr.

Flutt
1 09 Fjármálaráðuneytið ....................................................
101—104 Yfirstjórn ....................................................
201—282 Toll- og skattheimta ..................................
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfó og eftirlaun ....
402—999 Annað ............................................................

100 881
471 546
432 257
1 123 878

1 10 Samgönguráðuneytið ....................................................
101
Yfirstjórn ....................................................
211
Vegamál .....................................................
321—072 Önnur samgöngumál ..................................

14 549
3 542 619
2 167 161

Iðnaðarráðuneytið ........................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201—299 Iðnaðarmál ..................................................
301—399 Orkumál ...................................................

17 396
425 660
980 718

1 12 Viðskiptaráðuneytið ....................................................
101
Yfirstjórn ...................................................
201
Niðurgreiðslur .............................................
902—999 Annað ........................................................

20186
3 758 000
30 479

111

1 13

5 724 329

1 423 774

3 808 665

Hagstofa íslands ..................................................................

1 14 Ríkisendurskoðun

39 805

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

1 15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun ......................................
101—181 Yfirstjórn ....................................................
191
Ýmis lán ríkissjóðs, vextir .......................

Flutt

Þús. kr.

33 316 375
2128 562

42188
741 835
29432
712 403

47 225 533

895
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reikningur.
1 Tekjur :
Þús. kr.

1 15 8
1 15 81

Flutt
Hagnaður af sölu varnarliðseigna:
Hagnaður af sölu varnarliðseigna .......................

28 446
490 000

Skattar af framleiðslu .............................................
1 16 0

Vörugjöld:

1 16 01 Vörugjald ...............................................................
1 16 04 Álgjald ....................................................................
Skattar af seldum vörum og þjónustu ................
1 17 0 Söluskattur:
1 17 01 Söluskattur ........................................... 17 870 000
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .........
1 080 000

170 000
320 000
23 472 621

16 790 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
11
12
2
21
3
31
32
33
34

Skemmtanaskattur:
Miðagjald til Menningarsjóðs ...............................
Skemmtanaskattur ..................................................
Launaskattur:
Launaskattur ...........................................................
Rekstrarhagnaður Á.T.V.R.:
Rekstrarhagnaður Á.T.V.R........................................
Gjald af seldum vindlingum ..................................
Gjald af seldum eldspýtum......................................
Gjald af einkasöluvörum.........................................

1
1
1
1
1
1

17
17
17
17
17
17

5
51
52
53
54
55

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum:
Sildargjald ...............................................................
Ferskfiskmatsgjald .................................................
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum.............
Síldarmatsgjald ........................................................
Síldarsölugjald ........................................................

39 000
22 500
15
5

1
1
1
1

17
17
17
17

9
91
92
93

Aðrir skattar:
Iðnaðargjald ...........................................................
Sérleyfisgjald ...........................................................
Gjald af eyðublöðum heiHaskeyta .......................

15 000
5 300
400

Aðrir óbeinir skattar .............................................
1 19 0 Aukatekjur og stimpilgjald:
1 19 01 Stimpilgjald ...........................................................
1 19 02 Aukatekjur .............................................................
1 19 03

Þinglýsingar

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

Flutt

Þús. Itr.

21 128 036

7 400
44 000
2 400 000
4 100 000
43 301
2 000
2 000

1 700

2111 063
460 000
53 000

200 000
47 201 760

896
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Rekstrar-

0 Gjöld:
Þús. kr.

Flutt

Þús. kr.

47 225 533

Gjöld samtals . ........................................................
Tekjur umfram gjöld .............................................

47 225 533
400 147

Samtals

47 625 680

897
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reikningur.
1 Tekjur :
Þús. kr.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Flutt
Ýrnsir skattar af bifreiðum:
Bifreiðaskattur .........................................................
Skrásetningargjald bifreiða .....................................
Skoðunargjald bifreiða..............................................
Ýmsir skattar af skipum:
Lestagjald ...............................................................
Vitagjald ..................................................................
Skipaskoðunargjald ..................................................
Tekjur af sölu erlends gjaldeyris:
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna .................................................................
19 33 Leyfisgjald ................................................................
19 9 Aðrir óbeinir skattar:
19 90 Verðjöfnunargjald ..................................................
19 91 Áhættugjald vegna rikisábyrgða .............................
19 92 Skipulagsgjald ........................................................
19 93 Rafmagnseftirlitsgjald ............................................
19 94 Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. 1.......................
19 95 Prófgjald bifreiðastjóra ..........................................
19 96 Prófgjald iðnnema ..................................................
19 97 Rafstöðvagjald ........................................................
19 98 Sérlyfjagjald ............................................................
19 99 Hvalveiðigjald ........................................................

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

1 2

1
lt
13
14
2
21
22
23
3
32

47 201 760
412 000
9 800
16 800
1800
18 000
4 500
393 000
17 700
440 000
10 000
21000
28176
21 820
1440
680
30
1300
7

1

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum i rikiseígn, fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ................
21 0 Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum:

l

21 01 Afgjöld rikisjarða..............................................................

2 420

1
1

2102 Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn .....................
2104 Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli ................................

45 800
78 700

1
1
1
1
1
1

3
31
31
31
39
39

0
01
02
0
01

1
1
1
1
1

39
39
39
39
39

02
03
04
06
07

Ýmsar tekjur ...........................................................
Vextir og arður af hlutabréfum:
Vextir .......................................................................
Arður af hlutabréfum ..............................................
Ýmsar tekjur:
Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjónustu sýslumanna og bæjarfógeta .......................
Sameignir ríkisins.....................................................
Yfirverð líknarfrímerkja ........................................
Samúðarskeyti Landssimans ...................................
Sektir og upptækar vörur til rikissjóðs.................
Ýmsar óvissar tekjur .............................................
Tekjur samtals ........................................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr

126 920

297 000
200 000
1 000
9 500
10 200
300
6 000
40 000
30 000______
47 625 680
113
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898

4. gr.
1 00

Æðsta stjórn ríkisins.

101 Embætti forseta íslands:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
Gjöld samtals ......................................................
201 Alþingi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr>

Þús-kr-

9 031
7 487
2 164
18 682

155 600
48 105
8 000
211 705

Viðfangsefni:
02 Þingfararkaup alþingismanna ...........................
96 800
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .......................
81 395
04 Rekstrarkostnaður fasteigna ...............................
7 657
05 Útgáfukostnaður Alþingistiðinda.......................
10 629
06 Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings........................
700
07 Hús Jóns Sigurðssonar ......................................
5 840
08 Þingmannasamtök NATO ................................ .
584
09 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka..................
8 000
10 Til bókasafns í Húsi Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn ........................................................... ............166
Gjöld samtals ......................................................
211 705
301 Ríkisstjóm:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

20 457
8 504

401 Hæstiréttur:
0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

15 851

Samtals

23 901

15 851
270 199

899
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1 01

101

Forsætisráðuneytið.

Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

8 899
8 468
757
1 045

19 169

Viðfangsefni:

01 Yfirstjórn .............................................................
02 Viðhald stjórnarráðshúss.....................................
03 Fálkaorðan ..........................................................
05 Framlag til Kanadasjóðs.....................................
06 Viðhald ráðherrabústaðar viðTjarnargötu ....
07 Rekstur ráðherrabústaðar við Tjarnargötu ....
08 Ráðherrabústaður á Þingvöllum ......................
09 Til Hrafnseyrar ...................................................

15 458
379
500
45
378
1 617
292
500

Gjöld samtals ......................................................

19 169

102 Þjóðhagsstofnun:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

24 030
9 426

0 27

Viðhald ............................................................................

10s

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 800
1 00

Gjöld samtals ......................................................

34 364

Tekjur ..............................................................................

17 182

Mismunur

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

171 Framlag til Byggðasjóðs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
901

“60 000

17 182

860 000

Húsameistari ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
29 485
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 749
0 27 Viðhald .................................................................
379
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 500
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

34113
13000

21 113

900
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Viðfangsefni:

01
02
03

Þús- kr-

Yfirstjórn..............................................................
Teiknistofa ...........................................................
Byggingaeftirlit ....................................................

6 525
24 249
3 339

Gjöld samtals ......................................................

34 113

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir .....................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

1 250
2 542
1428
4
6 570

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
Samtals

Þú»-kr-

11 794
800
10 094
928 458

901

Þingskjal 246

1 02

101

Menntamálaráðuneytið.

Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ........................................................
02 Fræðsluskrifstofur ..............................................
03 Endurskoðun námsefnis ...................................
05 Námskeið menntaskólakennara .......................
06 Námskeið kennara, sem hafaekkifull réttindi
07 Námsflokkar .......................................................
08 Til framkvæmdar sundskyldu ískólum..............
09 Til skiðakennslu í skólum.................................
10 Styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn
11 Til fyrrverandi barnakennara ...........................
12 Til unglingafræðslu .............................................
13 Gjöf Jóns Sigurðssonar ......................................
14 Kostnaður við utanför kennara eða sjúkraþjálfara til náms í þjálfun íþrótta fyrir fatlaða ..
15 Styrkur til hjúkrunarkennaranáms á Norðurlöndum .................................................................

Þús. kr.

101468
34 686
812
5 000
25 916
6 455
174 337
98 812
18 797
24 807
800
1000
1200
25 416
500
400
105
600
1 000
500
400

Gjöld samtals ......................................................

174 337

201 Háskóli Islands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

422 215
88 464
70 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn..............................................................
02 Guðfræðideild .....................................................
03 Læknadeild ..........................................................
04 Tannlæknadeild ...................................................
05 Lyfjafræði lyfsala................................................
06 Lagadeild ........................................
07 Viðskiptadeild.......................................................
08 Heimspekideild ....................................................
09 Verkfræðideild ....................................................

Þús. kr.

580 679
4 900

31 788
9 782
79 420
25 776
6 989
17 229
18 401
64 076
129148

575 779

902
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Þús. kr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bókasafn ...............................................................
lþróttakennsla ......................................................
Rekstur fasteigna .................................................
Sameiginleg útgjöld .............................................
ÞjóðfélagsfræÖikennsla ......................................
Til byggingaframkvæmda og tækjakaupa.........
MannfræÖistofnun háskólans...............................
Stundakennsla ......................................................
Námsbraut í hjúkrunarfræði...............................
Námsbraut í sjúkraþjálfun ................................

17 779
4 778
42 548
39 276
10 605
65 000
2 084
10 000
3 000
3 000

Gjöld samtals ......................................................

580 679

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................

24 308
30 736
2 352
1 100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

58496
29 884
28 612

203 Raunvísindastofnun háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
47 693
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
14 871
0 27 Viðhald .................................................................
3192
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........5 130
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

70 886
6 880
64 006

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Rannsóknastofa í stærðfræði ..............................
03 Rannsóknastofa í eðlisfræði ...............................
04 Rannsóknastofa í efnafræði ...............................
05 Rannsóknastofa í jarðvísindum .........................
06 Reiknistofa ...........................................................
Gjöld samtals ......................................................

12 901
4 661
10 914
10 548
19 509
12 353
70 886

205 Stofnun Árna Magnússonar á fslandi:
0 10 Laun ............................................................... .
0 20 Önnur rekstrargjöld .................................... .
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

16 142
2 635
757
11 100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ............................................................... ..
Mismunur ............................................................

30 634
500
30134

903
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206 Orðabók háskólans:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

8 409

231 Náttúruíræðistofnun Islands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

11339
3 675
298
467

232 Rannsóknaráð ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

5 314
10 751
102

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Til frumathugunaá nýtingu náttúruauðæfa
landsins .................................................................
03 Þátttökugjald í Nordforsk ..................................
04 Landgrunnsrannsóknir .......................................
05 Til starfsáætlunar .................................................
Gjöld samtals ......................................................
276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
301

Þús. kr.

7 769
700

15 779

10 227
8 626
2 686
981
3 000
934
16 227

49 820
49 820

Menntaskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

69 899
6 206

302 Menntaskólinn á Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

47 275
7 733

303 Menntaskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaðnr ..........................
Gjöld samtals ......................................................

18 067
2 862
11 000

76 105

55 008

31 929

904
304

Þingskjal 246
Menntaskólinn við Hamrahlíð:

0 10
0 20
0 80

Þús. kr.

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

82 286
9 429
2 000
93 715
2 100

305 Menntaskólinn við Tjörnina:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

66 816
7 921
11 000

306 Menntaskólinn á Isafirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

16 200
6 517
62 000

307 Menntaskóli á Austurlandi, bygging:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

30 000

308 Menntaskólinn í Kópavogi:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

17 438
2 733
6 000

310

Þús.kr.

91 615

85 737

84 717

30 000

26171

Menntaskólar almt.tnt:

0
0
0
0

10
20
27
80

Laun ....................................................................
önnur rekstrargjöid ...........................................
Viðhald ...........'.....................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

12 838
1 752
17 010
6100

315 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

12 003
690
250

316 Flensborgarskóli, framhaldsdeild:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

10 947
1 343

37 700

12 943

12 290

905
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321 Kennaraháskóli Islands:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr.

Þús. kr.

67 362
19 464
2 202
1 600
90 62S

322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans:
0 10 Laun .....................................................................
26 005
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
5 840
0 27 Viðhald .................................................................
227
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........7 600
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

39 672
6 800
32 872

331 íþróttakennaraskóli íslands:
0 10 Laun .....................................................................
6 577
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
1485
0 27 Viðhald ..................................................................
1623
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður .................................. .........4 000
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

13 685
60
13 625

336 Húsmæðrakennaraskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
5 663
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1 266
0 27 Viðhald .................................................................
433
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 300
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

7 662
400

421 Fræðslumyndasafn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 051
5 069
400

422

7 262

8 520

Ríkisútgáfa námsbóka:

0
0
0
0
0

10
20
27
70
80

Laun ....................................................................
önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald ...........'....................................................
Vextir .....................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

14 675
90 949
844
266
920
114
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906

Þús. kr.

0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
3 00 Lánahreyfingar út .............................................

431

Þús. kr.

............375
108029
2 000
106 029
1 445

Viðfangsefni:
02 Skrifstofa...............................................................
03 Bókaútgáfa ............................................................

22 678
85 351

Gjöld samtals ......................................................

108 029

Iðnfræðsluráð:

0
0
0
0
0

10
20
80
90
94

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

501 Tækniskóli íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

7 544
3 850
120
225
11739

51695
19132
271
18 000
89 098

Viðfangsefni:
02 Tækniskólinn í Reykjavík ...............................
03 Undirbúningsdeild á Akureyri ...........................

85 379
3 719

Gjöld samtals ......................................................

89 098

506 Vélskóli Islands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

38 955
5 098
2 355
46 408

Viðfangsefni:
02 Reykjavik ............................................................
03 Akureyri ..............................................................
04 Vestmannaeyjar ..................................................

37 974
5 233
3 201

Gjöld samtals ......................................................

46 4C8

907
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507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús, kr.

Þús. kr.

21924
2 248
12 000
36 172

514 Iðnskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

83 250
1000

515 Iðnskólar utan Reykjavíkur:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

89 288
1 215

516 Iðnskólar almennt:
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ...........................
Gjöld samtals ......................................................

2 000
34 000

84 250

40 503

86 000

517 Hótel- og veitingaskóli íslands:
0 10 Laun .....................................................................
7 877
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
10 675
0 27 Viðhald .................................................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 800
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...................................................... .

10 460
7 920
11540

518 Fiskvinnsluskólinn:
0 10 Laun .....................................................................
7 575
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 025
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........6 500
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

17 100
500
16 600

521 Hjúkrunarskóli Islands:
0 10 Laun .....................................................................
30 218
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
6 734
0 27 Viðhald .................................................................
757
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........í 000
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ............................................. .....................
Mismunur ............................................................
1) Sjá sundurliSun & sérstöku yfirliti nr. 1.

38 709
3 360
35 349

908
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522 Hjúkrunarskóli við Borgarspítalann:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

6 804
1 320
400
8 524

523 Fósturskóli íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

8 305
2 733
1 500

541 Húsmæðraskólinn í Reykjavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

6 436
934

542 Húsmæðraskólinn á Varmalandi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 000
700

543 Húsmæðraskólinn á Staðarfelli:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4663
1 571

544 Húsmæðraskólinn á ísafirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals .................... ..................................

3 767
578

545 Húsmæðraskólinn á Blönduósi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 047
467

546 Húsmæðraskólinn á Löngumýri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

3122
234

547 Húsmæðraskólinn á Laugalandi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ......................... .................
Gjöld samtals .................................................. ..

4 089
292

12 538

7 370

4 700

6 234

4 345

4 514

3 356

4 381

009
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548 Húsmæðraskólinn á Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

2 698
592
3 290

549 Húsmæðraskólinn á Laugum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

3 242
158

551 Húsmæðraskólinn á Hallormsstað:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals .....................................................

2 351
584

552 Húsmæðraskólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

6 110
786

553 Húsmæðraskólar almennt:
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ...........................
Gjöld samtals ......................................................

8 656
6 000

3 400

2 935

6 890

14 656

561 Myndlista- og handíðaskólinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

13 458
3 053
308
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................... .............. 790

571

581

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

17 609
744

Sjómannaskólahúsið:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

8 929
6582
7 246
3 000

Verslunarskólar:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
1) Sjá sundtirliðun á sérstðku yfirliti nr. 2.

16 865

25 757

68 839
68 839

910
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ViSfangsefni:
01 Til Verslunarskóla íslands ..................................

Þús. kr.

02 Til Samvinnuskólans .........................................
03 Til Bréfaskóla SÍS og ASl..................................

58 785
8 854
1200

Gjöld samtals ......................................................

68 839

582 Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

2 998
544
1 050

601 Héraðsskólinn í Reykholti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
602 Héraðsskólinn á Núpi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöid ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

Þús. kr.

4 592

10 360
1 752
12 112
400
11 712

10 878
5 022
15 900
300
15 600

603 Héraðsskólinn í Reykjanesi:
0 10 Laun .....................................................................
7 928
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... .........2 983
10 911
Gjöld samtals ......................................................
300
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

10 611

604 Héraðsskólinn á Reykjum:
0 10 Laun ....................................................................
10 361
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... ......... 1 392
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
605 Alþýðuskólinn á Eiðum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

11 753
400

11 353

12437
7 183
19 620
995
18 625

»11
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606 Héraðsskólinn í Skógum:
0 10 Laun

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

0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
607 Hérað8skólinn á Laugarvatni:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

Þli8< kr10 983
.........3 119
14 102
600

13 502
10 703
2 087

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

12 790
400

608 Héraðsskólar, almennt:
0 27 Viðhald ............................................................... .
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ...........................
Gjöld samtals ......................................................

15 148
124 000

609 Héraðsskólinn á Laugum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

9 944
1 659

621 Skálholtsskóli:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .............
Gjöld samtals ........................................................
679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
717

ÞÚ8, kr'

12 390

139 148

H 603

7 000
7 000

3 000
3 000

Grunnskólar, rekstur:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

2 155 614
87 600

761 Grunnskólar, almennt:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........
0 27 Viðhald ................................................................
Gjöld samtals ......................................................

129 000
116 800
173 120
418 920

Viðfangsefni:

Aksturskostnaður vegna skólasóknar ogannar
kostnaður, er komið getur í stað aksturskostnaðar ......................................................................
03 Viðhaldskostnaður skólafasteigna .....................
04 Yfirvinnuþóknun skólastjóra ............................
07 Greiðslur vegna forfallakennsluog aðrar forfallagreiðslur ........................................................

02

1) Sjá sundurllðun á sérstöku yfirliti nr. 3.

2 243 214

116 800
173 120
9 000
56 000
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912

Þús. kr.

08
10
12

Laun kennara, sem orlof fá..............................
Stjórnskipaðir prófdómarar ................................
Laun kennara við stofnanir afbrigðilegra barna
Gjðld samtals ......................................................

762 Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ...........................
Gjöld samtals ......................................................

15 000
19 000
30 000
418 920

1019 164
1 019 164

769 Heyrnleysingjaskólinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

20 442
4 987
757
300

800 Dagheimili fyrir fjölfötluð börn:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

14 789
1 752
5 000

801 Vistheimilið Breiðavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...........'....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

26 486

21 541
5 921
3 149
271
200
9 541
2100
7 441

802 Vernd barna og ungmenna:
0 10 Laun ....................................................................
2 473
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1437
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
800
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Barnaverndarráð .................................................
3910
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur .............
500
06 Framlag til að styrkja muna ’arlausa, vanrækta
eða fatlaða unglinga til náms ........................... ........... 300
Gjöld samtals ......................................................
803 Dagvistunarheimili:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga12) .................................................
Gjöld samtals ......................................................
1) Sjú sundurliðun ú sérstöku yfirliti nr. 4.
2) Sjú sundurliðun ú sérstöku yfirliti nr. 5.

Þús. kr.

4 710

4 710

117 398
117 398

913

Þingskjal 246
871 Upptökuheimilið í Kópavogi:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
872 Lánasjóður íslenskra námsmanna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
881 Náms- og fræðimenn, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr-

Þ“s*kr-

12 891
12 891

680 000
680 000

23 342
23 342

Viðfangsefni:
03 Styrkur til erlendra námsmanna i islenskum
skólum ...................................................................
2 600
04 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til
námsdvalar ...........................................................
126
05 Styrkur til íslendings til að læra tungu Grænlendinga ...............................................................
126
06 Til íslensk-enskrar orðabókar ...........................
1 ðOO
07 Styrkur til færeysks fræðimanns ....................
30
08 Til menntastofnunar Bandarikjanna á íslandi ..
400
09 Stvrkur til útgáfustarfa ......................................
6 750
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ..
1 000
11 Starfsemi stúdenta .............................................
310
12 Félagsstofnun stúdenta ......................................
7 500
13 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherrahjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigríði Björnsdóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra ........... .........3 000
Gjöld samtals ......................................................
882 Styrkur til myndlistarskóla:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

23 342

990
990

Viðfangsefni:
02 Reykjavik ........................
03 Vestmannaeyjar ...................................................
04 Neskaupstaður .....................................................

840
75
75

Gjöld samtals ......................................................

690

883 Til lektora í íslensku við erlenda háskóla:

0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

1627
1 627
H5

914
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884 Til jöfnunar á námskostnaði:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
901 Landsbókasafn íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Þús-kr>
110 000

110 000

20 993
3 621
866
3 700

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

29 180
250

902 Þjóðminjasafn íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .....................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................

17 644
6 436
10 284
794

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

ÞÚSl kr<

28 930

5 000
40 158
160
39 998

Viðfangsefni:
02 Þjóðminjasafn ......................................................
03 Örnefnastofnun ....................................................

35 855
4 303

Gjöld samtals ......................................................

40 158

903 Þjóðskjalasafn íslands:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............................
Gjöld samtals ......................................................

11079
2 855
76
1390

904 Safnahúsið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

2 451
1465
271

905 Listasafn Ásgrims Jónssonar:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld .............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ......................................................

1201
204
216
500

15 400

4 187

2121

915
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906 Listasafn Einars Jónssonar:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

2 219
100

907 Listasafn Islands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4 389
3 370
433
8 050

931 Náttúruverndarráð:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

8 082
15 425
14 000

1484
356
379

2119

16 242

37 507

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Þjóðgarðar ...........................................................

24 234
13 273

Gjöld samtals ......................................................

37 507

972 Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
973 Þjóðleikhúsið, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
974 Sinfóníuhljómsveitin:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
975 Vísindasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta......................................
Gjöld samtals ......................................................

37 000
37 000

128 011
128 011

26 244
26 244

5 000
5 000
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916

976 Menningarsjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
9S1

Almenningsbókasöfn:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

10 720
10 720

15 000
15 000

8 500
1 170
9 670

Viðfangsefni:
02 Til bæjar- og héraðsbókasafna ........................
6 000
03 Til sveitarbókasafna og lestrarféiaga................
1 500
04 Til bókasafna í stofnunum ...............................
420
05 Til húsabóta ........................................................
1000
06 Til Rithöfundasjóðs íslands ............................... ............750
Gjöld samtals ......................................................
982 Listir,
0 10
0 90
0 94

framlög:
Laun ....................................................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Viðfangsefni:
01 Tónlistarskólinn í Reykjavík ............................
02 Aðrir tónlistarskólar .........................................
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavik ......................
04 Til tónlistarstarfsemi ................................
05 Til Leikfélags Reykjavíkur ..............................
06 Til Bandalags íslenskra leikfélaga ...................
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun
menntamálaráðuneytisins ..................................
08 Leiklistarstarfsemi ..............................................
09 Til námskeiðahalds í listiðnaði..........................
10 Styrkur til listkynninga innanlandsog utan
skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins .........
11 Til að taka heimildarkvikmyndir um merka Islendinga ...............................................................
12 Til listasafna ........................................................
13 Listkynning í skólum ..........................................
14 Til leiklistarskóla .................................................
15 Listahátíð í Reykjavík ......................................

9 670

4 909
109 969
114 878
9 175
38 740
2 938
1 200
6 700
1 000
1000
7 200
200
350
100
1 200
400
2 300
3 500

917
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Þús. kr.

16 Til Bandalags íslenskra listamanna tii að standa
straum af myndlistarsýningum utanlands og
innan......................................................................
17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Alþingis1) .................................................................
18 Starfslaun listamanna, úthlutað af nefnd, sem
menntamálaráðuneytið skipar ...........................
19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd, sem Alþingi
kýs, skv. 1. nr. 29/1967 ......................................
20 Til Bandalags islenskra listamanna ................
21 Til Rithöfundasambands íslands ......................
23 Til íslenskra rithöfunda og höfunda fræðirita
vegna útgáfu frumsaminna verka, enda verði
settar sérstakar reglur um úthlutun fjárins ....
24 Söngskólinn í Reykjavík...................
200
25 Tónlistarskólinn i Árnessýslu vegna endurbóta
á húsnæði............................................
100
26 Tónlistarskóli Garðahrepps, byggingarstyrkur ..
27 Tónlistarskólinn í Reykjavík og Barnamúsikskólinn, byggingarstyrkur ..................................
28 Listdansflokkurinn .............................................
Gjöld samtals ......................................................
983 Ýmis vísindaleg starfsemi:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
03 Visinda- og fræðimenn .....................................
04 Surtseyjarfélagið ................................................
06 Jöklarannsóknir og mælingar ..........................
Gjöld samtals ......................................................

300
4 200
3 300
13 000
175
100
12 000

500
3 000
2 000
114 878

1 350
1 350
800
400
150
1 350

984 Norræn samvinna:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
10113
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Norrænt samstarf .................................................
1 265
03 Til Norræna félagsins .........................................
500
04 Til samstarfs á sviði menningarmála samkv.
samnorrænni fjárhagsáætlun ...............................
7 373
06 Til norræna vatnafræðifélagsins .......................
100
07 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar ................
175
09 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlöndum, sbr. 1. nr. 28/1967 ................................
100
10 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á íslandi ......................................................................
100
51 Framlag til Norræna hússins i Reykjavík .... _____ 5C0
Gjöld samtals ......................................................
1) SJA sundurliCun á sérstöku yfirliti nr. 6.

Þús. kr.

10113

10 113
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918

985 Félagsheimilasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
986 íþróttasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

39 600
600

77 532
77 532

Viðfangsefni:
02 Eftirstöðvar framlaga .........................................
03 Rekstrarstyrkir o. fl...............................................
04 Til byggingar iþróttamannvirkja1) ....................

16 600
7
53 932

Gjöld samtals ......................................................

77 532

987 Endurbætur á Viðeyjarstofu:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 000

988 Æskulýðsmál:
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals .....................................................
Viðfangsefni:
02 Æskulýðsráð rikisins .........................................
04 Ungmennafélag íslands ........................................
05 Bandalag ísl. skáta ............................................
06 Æskulýðssamband íslands ..................................
07 Bandalag isl. farfugla .........................................
08 Æskulýðsnefnd A.-Húnavatnssýslu ..................
09 Æskulýðsnefnd Mýra- og Borgarfjarðarsýslu ..
10 Æskulýðsnefnd Eyjafjarðarsýslu ......................
11 Starfsemi KFUM í Vatnaskógi...........................
12 Landssamband ísl. menntaskólanema................
13 Samtök ísl. kennaraskólanema .........................
14 Samband bindindisfélaga í skólum ..................
15 íslenskir ungtemplarar ......................................
16 Æskulýðsnefnd Suður-Þingeyjarsýslu .............
17 KFUM og KFUK, starfsstyrkur...........................
18 Æskulýðsnefnd Norður-Þingeyjarsýslu .............
Gjöld samtals ......................................................
989 Ýmis
0 10
0 90
0 94

íþróttamál:
Laun .....................................................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

1) Sjft sundurliðun & sérstðku yfirliti nr. 7.

Þús. kr.

3 000
700
7 770
8 470
2 400
3 000
1400
400
75
50
50
50
50
50
45
50
250
50
500
50
8 470
350
18 397
18 747
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Viðfangsefni:
Þús. kr.
02 íþróttasamband íslands ......................................
16 697
04 Ferðakennsla í íþróttum......................................
350
05 Til Frjálsíþróttasambands Islands ....................
50
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir .............
100
08 Til Skíðaskólans í Kerlingafjöllum....................
300
09 Til íþróttafélags fatlaðra......................................
250
10 Til Olympíunefndar ............................................. .........1 000
Gjöld samtals ......................................................
999 Ýmislegt:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Matthíasarsafnið, Akureyri ...............................
03 Minningarlundir og skrúðgarðar .......................
04 Náttúrugripasafn Akureyrar ..............................
05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .......................
06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja......................
07 Til Reykholtsstaðar .............................................
08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði ..................................
09 Til umbóta við Geysi í Haukadal.......................
10 Lögberg—Heimskringla........................................
11 Tímaritið Veðrið ...................................................
12 Náttúrugripasafnið i Borgarnesi ........................
16 Til Hins íslenska náttúrufræðifélags ................
17 Til íslenska stærðfræðifélagsins ........................
18 Málnefnd, nýyrðasöfnun o. fl...............................
19 Til Stjórnunarfélags íslands vegna fræðslustarfsemi ......................................................................
20 Til Taflfélags Reykjavíkur .................................
21 Til Skáksambands Islands..................................
22 Styrkur vegna alþjóðaskákmóta ........................
23 Til Svifflugfélags íslands ..................................
24 Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ....................
25 Barnavinafélagið Sumargjöf ...............................
26 Til blindrastarfsemi .............................................
27 Til Blindravinafél. Isl. v. rekstrar blindraskóla
29 Dýraverndunarfélag Islands ...............................
30 Efling menningarsambands við V.-Islendinga ..
31 Fuglaverndarfélag Islands ..................................
32 Til Islendingafélagsins í Kaupmannahöfn..........
33 Til Kvenfélagasambands Islands .......................
35 Kvenréttindafélag Islands ..................................
36 Menningarsjóður Blaðamannafélags Islands ..
37 Til Sambands isl. barnakennara tii menningarog félagsstarfsemi .................................................
38 Til Sambands norðlenskra kvenna ....................
39 Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum ................
40 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss ..

Þús. kr.

18 747

23 921
23 921
80
200
400
200
200
250
1 200
150
470
20
100
75
50
182
100
50
850
250
100
1 200
1 500
450
37
100
90
40
25
2 500
125
25
150
50
2 000
75
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Þús. kr.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
63
64
65
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Til Þjóðdansafélagsins ........................................
Landakotsskólinn, rekstrarstyrkur ....................
Til Northern Scholars Committee ....................
Styrkur til Hlíðardalsskóla ...............................
Hreindýraeftirlit ...................................................
Til Blindravinafélags íslands vegna ferða um
landið ............................................................................
Til félagsstarfsemi American Field Service ....
Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra ....
Kvennaheimilið Hallveigarstaðir ........................
Til Sambands norðlenskra kvenna til námskeiðs
í heimilisgarðrækt ...............................................
Til Islendingafélagsins í Osló ...........................
Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum
Til safnahússins á Sauðárkróki .......................
Til safnahúss á Blönduósi ..................................
Til safnahúss á Húsavík......................................
Til minnisvarða um Ara fróða...........................
Til minnisvarða um Guðmund góða .................
Til minnisvarða um Jón Eiríksson konferensráð
Til þjóðhátta- og byggðakvikmynda ................
Til sumarnámskeiða í Leirárskóla ....................
Til sumarskóla í Edinborg..........................................
Til islensks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá
um safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu
Sædýrasafnið í Hafnarfirði vegna stofnkostnaðar
Til viðhalds og varðveislu gamla prestsseturshússins á Sauðanesi á Langanesi, sem byggt var
úr íslenskum steini um 1880 ...............................
Til rannsókna á fornum þingstað í Kópavogi ..
Til Sambands austfirskra kvenna ....................
Til Sambands vestfirskra kvenna.......................
Til íslendingafélagsins í Þrándheimi ..............
Bygging sögualdarbæjar i Þjórsárdal, önnur
greiðsla af fimm .................................................
Heimsókn danskra kennara 1974 .......................
Til Bridgesambands íslands ...............................
Til varðveislu gamla verslunarhússins á Flateyri
Barnaheimilið i Kumbaravogi, byggingarstyrkur
Til verndar arnarstofninum ...............................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

Þús. kr

50
1 000
32
1 500
700
100
75
100
200
25
50
50
250
200
250
35
50
100
300
700
100
200
1 600
50
75
50
50
50
2 100
200
100
100
125
60
23 921
7 995 193

921
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1 03

Utanríkisráðuneytið.

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

I)ús' kr24 518
56 812
974
1 050

Þús-kr-

83 354

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
52 352
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á
vegum utanríkisráðuneytisins ...........................
3 504
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum
á vegum utanríkisráðuneytisins .......................
18 688
04 Til kjörræðismanna ............................................
1 052
05 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ............
5 840
07 Til kaupa á ltvikmyndum fyrir sendiráðin til
landkynningar ......................................................
750
08 Vegna markaðsmála............................................. ......... 1 168
Gjöld samtals ......................................................

83 354

102 Varnarmáladeild:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

5 535
4 843

201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

10 378

83 432
12 146
2 272
1 150
99 000
4 500
94 500

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
11266
02 Tollgæsla á Keflavikurflugvelli ........................
40 587
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli...................
46 259
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ......... ........... 888
Gjöld samtals ......................................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

99 000
116

922
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301 Sendiráðið í Bonn og fastanefnd íslands hjá
Evrópuráði:

0
0
0
0

10
20
27
80

Þús. kr.

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld sanitals ......................................................

11764
3 273
541
13 158

302 Sendiráðið í Kaupmannahöfn:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

13 478
4 448
530
474

303 Sendiráðið í London:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

14 923
4 598
640
1 360

304 Sendiráðið í Moskvu:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10230
4 478
1060
1432

305 Sendiráðið í Osló:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

9 069
3 930
639

306 Sendiráðið i París og fastanefnd íslands hjá OECD og
UNESCO:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
307 Sendiráðið í Stokkhólmi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ............................. ........................

Þús. kr.

'r

28 736

18 930

21521

17 200

13 638

12108
5 094
200
137
17 539

8 956
3 574
509
195
13 234

923
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308 Sendiráðið í Washington:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
309 Fastanefnd fslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrifstofa fslands í New York:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
311 Sendiráð fslands í Brussel og fastanefnd fslands
hjá NATO:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
312 Fastanefnd íslands hjá EFTA í Genf:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
399 Ýmis utanríkismál:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

401

Þús. kr.

11546
3 839
923
340
648

14157
6 203
727
363
21 450

13 252
4 174
539
839
18 804

11050
4 003
296
189
15 538

10 800
10 800

Viðfangsefni:
01 Aðstoð við þróunarlöndin..................................
02 Til Flóttamannaráðs íslands...............................

10 000
800

Gjöld samtals ......................................................

10 800

Alþjóðastofnanir:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

129 864
129 864

924
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Viðfangsefni:
01 Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations,
UN) ......................................................................
02 Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
(World Health Organization, WHO) ................
03 Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (International Labour Organization, ILO) .............
04 Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu
þjóðanna (United Natinns Educational, Scientific
and Cultural Organization, UNESCO) .............
05 Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, FAO) ....
06 Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
(International Atomic Energy Agency, IAEA) ..
07 Tillag til GATT (General Agreement on Tariff
and Trade) ...........................................................
08 Tillag til
Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar
(World Meteorological Organization, WMO) . .
09 Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
(Intergovernmental Maritime Consultative Organization, IMCO) .................................................
10 Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna
(United Nations Development Programme,
UNDP) ...................................................................
11 Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United
Nations International Childrens Emergency
Fund, UNICEF) ..................................................
12 Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við
Palestínu-flóttamenn (United Nations Relief and
Works Agencv for Palestine Refugees in the
Near East, UNRWA) .........................................
13 Tillag til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (United Nations High Commission for
Refugees, UNHCR) .............................................
14 Tillag til gæsluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus,
UNFICYP) ...........................................................
15 Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna
(World Food Programme, WFP)......... .'............
16 Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki
á vegum FAO (European Commission for the
Mouth Disease, FAO) ..........................................
17 Tillðg til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna
18 Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Permanent Court of Arbitration, The Hague) .............
19 Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs Cooperation Council) .............................................
20 Tillag til
Alþjóðasjómælingastofnunarinnar
(International Hydrographic Bureau)................
21 Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International
Whaling Commission) ........................................
22 Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF,
NEAFC) ...............................................................

Þús. kr.

4 995
3 266
2 838
3 178
1211
1 362
1 152
794
421
9 688
2169

1588
984
542
568
51
594
12
748
283
163
2 355

Þús. kr

025
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Þús. kr.

23 Tillag til Alþjóöastofnunar til útgáfu tollalaga
(International Bureau for the Publication of
Customs Tariffs) .................................................
24 Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (International Geographical Union) ...........................
25 Tillag til Alþjóðajarðfræðisambandsins (International Union of Geological Sciences) .............
26 Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd
á sviði iðnaðar (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ...............................
27 Tillag til Bernarsambandsins (International
Union for the Protection of Literary and Artistic
Works — Bern Union) ......................................
28 Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (International Committee of the Red Cross) .............
29 Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu
(International Criminal Police Organization,
INTERPOL) ..........................................................
30 Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) ..
31 Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar
(Organization for Economic Cooperation and
Development, OECD) ..........................................
32 Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlantic
Treaty Organization, NATO) ...........................
33 Tillag til Friverslunarsamtaka Evrópu (European
Free Trade Association, EFTA) ........................
34 Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (International Deveiopment Association, IDA) ....
35 Tillag til norrænnar nefndar um neytendamál
36 Tillag til alþjóðanáttúruverndarsambandsins ..
37 Tillag til gæsluliðs S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs ........................................................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

Þús. kr.

60
17
17
454
416
228
530
3 374
4142
11992
3 784
64 125
33
63
1687
129 864
532 134
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1 04

Landbúnaðarráðuneytið.

íöl Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
171 Jarðeignir ríkisins, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
172 Jarðeignasjóður ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
201 Búnaðarfélag Islands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Jarðrækt ..............................................................
03 Garðyrkjumál .....................................................
04 Fóðurrækt ..........................................................
05 Verkfæraráðunautur............................................
06 Nautgriparækt .....................................................
07 Æðarrækt ............................................................
08 Sauðfjárrækt .......................................................
09 Hrossarækt ..........................................................
10 Alifugla- og svinarækt..........................................
11 Bygginga- og bútækni .........................................
12 Forðagæsla ...........................................................
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur ...............................
15 Ráðningastofa landbúnaðarins ...........................
16 Búnaðarfræðsla ..................................................
17 Til búnaðarsambanda .........................................
18 Til landbúnaðarsýningar ....................................

Þús. kr.

Þús. kr.

11089
4 291
32
100
15 512

17 295
17 295

9 000
9 000

37 681
42 398
80 079
4 605
75 474
21908
4 237
3152
1328
1 760
4 607
173
4179
1656
673
1 433
505
1503
817
14 889
4 672
117
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Þús. kr.

19
20
22
23
24
25

Húsbyggingarsjóður .............................................
Búnaðarþing og endurskoðun ...........................
Búreikningaskrifstofa .........................................
Minkarækt ............................................................
Bændanámskeið ....................................................
Eftirvinna ráðunauta ..........................................

818
3 042
5 448
1229
408
1525

Gjöld samtals ......................................................

80 079

205 Veiðistjóri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

914
1080
5 821
7 815

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................

89 079
41 971
1493
7 730

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

120 863
3 550

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Útgáfukostnaður .................................................
03 Búfjárræktardeild ................................................
04 Jarðræktardeild ....................................................
05 Eftirlitsdeild landbúnaðarvara ...........................
06 Bútæknideild ........................................................
07 Tölfræðilegir útreikningar ..................................
08 Gróðurrannsóknir og kortagerð .......................
09 Tilraunabúið Hesti .............................................
10 Tilraunastöðin Akureyri ......................................
11 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ...........................
12 Tilraunastöðin Reykhólum..................................
13 Tilraunastöðin Sámsstöðum ...............................
14 Landgræðsluáætlun .............................................
15 Ylræktarverkefni íHveragerði í tengslum við
FAO........................................................................

10 840
1051
20 448
14 894
2 533
10161
3 649
9 697
3 461
8 148
10587
4 176
4 218
16 000

Gjöld samtals ......................................................

120 863

231 Skógrækt rfkisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

34 419
13 292
4 090
100

30 590

1 000

117 313
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Þús. kr.

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................

42 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
3 00 Lánahreyfingar út ..............................................

97 801
9 500

3 900

88 301
311

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Skógarvarsla .......................................................
03 Skóggræðsla .........................................................
04 Gróðrarstöðvar ...................................................
05 Skjólbelti ..............................................................
06 Skóggræðsla fyrir einstaklinga..........................
07 Tilraunir að Mógilsá .........................................
08 Ýmis kostnaður ...................................................
09 Til Skógræktarfélags íslands..............................
10 Til framkvæmda í Fljótsdal ...............................
11 Landgræðsluáætlun .............................................

6 782
18 500
19145
12 747
300
400
3 627
100
2 000
1 200
33 000

Gjöld samtals ......................................................

97 801

235 Landgræðsla:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimilaog samtaka...................

7 779
21 655
909
300
176 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

209 643
15 000

236 Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................

6 000

241 Landnám ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir .............'....................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
3 00 Lánahreyfingar út ...............................................

Þús. kr.

3 000

194 643

6 000
9 089
2 560
1000
35 000
28 000
75 649
2 000
73 649
1677

929

Þingskjal 246
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Til byggingar íbúðarhúsa .................................
03 Inn-Djúpsáætlun ..................................................
04 Til byggingar gróðurhúsa ..................................
05 Til skipulagningar................................................
06 Til varmaveitna ...................................................
07 Til grænfóðurverksmiðja ...................................

Þús-kr12 649
12 000
7 000
1000
2 000
1 000
40 000

Gjöld samtals ......................................................

75 649

212 Mat á landbúnaðarafurðum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

1006
770

243 Sauðfjárveikivarnir:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...........'.....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
246 Veiðimálaskrifstofan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90

Þús-kr

1 776
15 882
3244
2164
150
2 790
24 230
1620
565
2 185
9198
7 229
300

Yfirfærslur:

0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

4 200
5 000
25 927

247 Embætti yfirdýralæknis:
0 10 Laun ....................................................................
27 779
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3259
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
8 000
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
1475
02 Héraðsdýralæknar.................................................
26 468
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga ..
234
04 Til júgurbólgurannsókna ....................................
1518
05 Vegna búfjársjúkdóma ........................................
876
07 Bygging dýralæknabústaða ................................
8 000
08 Eftirlit og eftirlitsferðir ...................................... ........... 467
Gjöld samtals ......................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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39 038
117

Þingskjal 246

930

271 Landgræðslusjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þós. kr.

Þús. kr.

15 500
15 500

286 Landbúnaður, framlög:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................

1 297 042

Gjöld samtals ...............................................................

1 340 900

41522
2 336

Viðfangsefni:
03 Fyrirhleðslur1) ....................................................
25 210
04 Landþurrkun ........................................................
500
05 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 .........
200
06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ...........................
202 000
07 Jarðræktarframlög ...............................................
236 210
08 Til framræslu ........................................................
80 000
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ............
3 500
10 Framleiðnisjóður landbúnaðarins.......................
30 000
11 Veðdeiid Búnaðarbankans ..................................
10 000
12 Mjólkurbú og smjörsamlög ...............................
1250
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ....
716 000
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973 .........
35 530
15 Til nautgriparæktarsambanda ........................... ........... 500
Gjöld samtals ......................................................
299 Ýmis
0 80
0 90
0 93
0 94

starfsemi á sviði landbúnaðarmála:
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Viðfangsefni:
02 Til Garðyrkjufélags íslands ...............................
03 Til Norræna búfræðifélagsins ...........................
04 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga.........
05 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til
leiðbeininga um hestamennsku...........................
06 Einangrunarstöð holdanauta ...............................
07 Landgræðsluáætlun .............................................
09 Æðarræktarfélag íslands ...................................
10 Til félags áhugamanna um fiskrækt....................
11 Til gróðurverndar i Búðahrauni ........................
12 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ................
13 Efnarannsóknastofa Norðurlands ......................
14 Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Víkurbakka ..
15 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands ..
1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8.

1 340 900

30 000
100
7 462
37 502
40
77
150
200
20 000
10 000
100
125
20
100
650
100
1 500
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Þús. kr.

17 Félagssamtökin Landvernd..................................
18 Til Búnaðarsambands Norðurlands vegna kaupa
á heykögglaverksmiðju ......................................
19 Til Búnaðarsambands Suðurlands vegna kaupa
á heykögglaverksmiðju ......................................

500
2 000
2 000

Gjöld samtals ......................................................

37 562

501 Bændaskólinn á Hvanneyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

28432
17 960
4 265
29 500

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Þús. kr.

80157
19809
60 348

502 Bændaskólinn á Hólum:
0 10 Laun ....................................................................
11197
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
6439
0 27 Viðhald .................................................................
2164
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... .........3 500
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

23 300
7 224

503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

8 884
4 415
2123
220
5 500

504 Bændaskóli í Odda:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 000

Samtals

16 076

21 142

5 000
2 194 686
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1 05

Sjávarútvegsráðuneytið.

101 Sjávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
201 Fiskifélag íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Hagdeild ..............................................................
03 Tæknideild og námskeið i meðferð fiskleitartækja .....................................................................
04 Skýrsludeild .........................................................
Gjöld samtals ......................................................
202 Hafrannsóknastofnun:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...........'....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Uppsjávarfiskadeild ............................................
03 Svif- og botndýradeild .......................................
04 Sjórannsóknadeild................................................
05 Veiðafæradeild ....................................................
06 Plöntusvifdeild ....................................................
07 Botnfiskadeild ...................................................
08 Flatfiskadeild ........................................................
09 Raftæknideild ......................................................
10 Veiðarfærakostnaður ...........................................
12 Bjarni Sæmundsson R/S RE 130 .......................
13 Arni Friðriksson R/S RE 100 ...........................
14 Hafþór R/S RE 75 .............................................
15 Dröfn R/S RE 135 .............................................
16 Útibú á Húsavík....................................................
17 Útibú á Höfn í Hornafirði ................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

13 781
7 358
21 139
26 673
14 027
703

500
41 903
5 000
36 903
24 278
5 589
4 394
7 642
41 903
171666
88 624
21 348
19 650
301 288
10 002
14 248
13 754
12 847
3 330
5 093
16 737
7194
18160
9 892
76 488
50 324
35 038
22 250
4 431
1 500
301 288
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203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................

öl 556
5 000

Mismunur

33 802
11914
1 190
4 650

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

46 556

Viðfangsefni:
Yfirstjórn .............................................................
02 Efnagreiningasalur ............................................
03 Gerlarannsóknir ....................................................
04 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum...................
05 Útibú ....................................................................
06 Tæknideild ...........................................................

8 032
23192
12 329
2 221
4 118
1664

Gjöld samtals ......................................................

51 556

01

Þús. kr.

211 Fiskmat ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
52 609
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
14 700
0 27 Viðhald .................................................................
325
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 700
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
212 Síldarmat ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

221

67 434

4 942
........... 606

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

5 548
60

Verðlagsráð sjóvarútvegsins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

3 700
1 635
20

222 Síldarverksmiðjur ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
271

68 334
900

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

5 488

5 355

24 000
24 000

33 055
33 055

934
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272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
274 Aflatryggingasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........... ........................................
Viðfangsefni:
02 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 ................
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ....................
Gjöld samtals ......................................................
299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........................
0 94 Til einstaklinga, heimila ogsamtaka..................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Til sjóvinnunámskeiða og skólabáta .................
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .......................
04 Vegna rekstrarhalla togara 1974
...................
06 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 55/1973 ..
07 Fiskveiðasjóður, framlag skv. 1. nr. 33/1970 ..
09 Veiðieftirlit .........................................................
10 Verðuppbætur á línufisk ..................................
11 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðarþjónustu á fiskleitartækjum ...............................
12 Heimildarkvikmynd um sjómennsku ................
13 Vegna athugunar á notkun svartolíu i disilskipum ...................................................................

t>ús. kr.

Þús. kr.

6 458
6 458

102 290
102 290
99 790
2 500
102 290

7 834
2 086
383 000
1 850
394 770
3 536
108
45 000
277000
35000
6 876
26 000
500
250
500

Gjöld samtals ......................................................

394 770

901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

18 827
16 603
5 626
400
41 456

Viðfangsefni:

01 Yfirstjórn .............................................................
03 Skúlagata 4 ............................................................
04 Keldnaholt ............................................................

12 551
9 778
19127

Gjöld samtals ......................................................

41 456

Samtals

1 086 192

935
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1 06

101

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

102 Stjórnartíðindi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
201

Þús. kr.

Þús. kr.

14179

6 289
162
300
20 930

1268
8 869
54
50
10 241
150
10 091

Hæstiréttur:

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

5105
7172
595
280

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

13 152
500

0
0
0
0

10
20
27
80

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Útgáfa hæstaréttardóma ......................................
03 Ljósprentun hæstaréttardóma ...........................
Gjöld samtals ......................................................

12 652
7 263
4 604
1285
13152

202 Saksóknari ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

14 164
3 638
108
150

203 Borgardómaraembætti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ...........'....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

26 057
5 192
216
250

18 060

31 715

936
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204 Borgarfógetaembætti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
205 Sakadómaraembætti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

31 829

81023
18 964
2 597
1600
104 184

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Rannsóknarlögregla .............................................
03 Hegningarhús ......................................................
Gjöld samtals ......................................................

35 096
49 719
19 369
104 184

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

353 209
61971
21899
5 215

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

211

Þús. kr.

25 834
5 233
162
600

442 294
3 392
438 902

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ............................................................
02 Útlendingaeftirlit ................................................
03 Almenn löggæsla ...............................................
04 Fangaklefar ..........................................................
05 Eftirlit á veguin .................................................
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ..........................
07 Lögregluskóli ........................................................
08 Aðallögreglustöð viðHverfisgötu........................
09 Mötuneyti ............................................................
10 Simi og fjarskipti ...............................................

22 732
5 451
365 894
10123
14 454
1 335
934
14 848
2 298
4 225

Gjöld samtals ......................................................

442 294

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1 250
1 700
2 950

937
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Viðfangsefni:

þús.

kr.

Þús. kr.

02 Prentun sameiginlegra kvittana ........................
1250
03 Til kaupa á bókhaldsvélum ............................... .........1 700
Gjöld samtals ......................................................

2 950

212 Bæjarfógetinn, Akranesi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

15 498
3119
487
1600
20 704

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

9 855
10 849

Gjöld samtals ......................................................

20 704

213 Sýslumaðurinn, Borgarnesi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ......................................................

11762
3 575
352
200
15 889

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
9 608
02 Löggæsla ...............................................................
5 381
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 900
Gjöld samtals ......................................................

15 889

214 Sýslumaðurinn, Stykkishólmi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

14 484
6 308
444
21 236

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Stykkishólmi .....................................
03 Löggæsla Grundarfirði ......................................
04 Löggæsla Ólafsvík................................................
05 Löggæsla Hellissandi .........................................
06 Hreppstjórar ........................................................

9 576
2 945
2 851
3 684
1880
800

Gjöld samtals ......................................................

21 236

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþlng).
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215 Sýslumaðurinn, Búðardal:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

3 784
1026
216
70
5 096

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
4 027
02 Löggæsla ...............................................................
669
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 400
Gjöld samtals ............................................................

5 096

216 Sýslumaðurinn, Patreksfirði:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

9194
2 733
216
200
12 343

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
7 350
02 Löggæsla ...............................................................
4 256
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 737
Gjöld samtals ......................................................

12 343

217 Bæjarfógetinn, Bolungarvík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4 710
1567
433
3 000
9 710

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

7 652
2058

Gjöld samtals ......................................................

9 710

218 Sýslumaður og bæjarfógeti, ísafirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

17 801
4 875
276
100
23 052

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................
03 Hreppstjórar ........................................................

12 054
10 401
........... 597

Gjöld samtals .................................................. .

23 052
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219 Sýslumaðurinn, Hólmavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús-kr3 219
823
325
100

Þús-kr-

4 467

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................
03 Hreppstjórar ........................................................

3 755
312
........... 400

Gjöld samtals ......................................................

4 467

221 Sýslumaðurinn, Blönduósi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

11216
3 308
216
500
15 240

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
8 579
02 Löggæsla ...............................................................
5 509
03 Hreppstjórar ........................................................ .........1152
Gjöld samtals ......................................................

15 240

222 Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................

11746
3 393
216
18 355

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
9 891
02 Löggæsla ...............................................................
4 764
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 700
Gjöld samtals ......................................................

15 355

223 Bæjarfógetinn, Siglufirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

13 019
1921
271
100
15 311

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

6 843
8 468

Gjöld samtals ......................................................

15 311

940
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224 Bæjarfógetinn, Ólafsfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

6 403

Þús. kr.

5193
944
216
50
60

6 343

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

3 287
3116

Gjöld samtals ......................................................

6 403

225 Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

49 718
9 094
545
350
59 707

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
27 490
02 Löggæsla Akureyri .............................................
28 504
03 Löggæsla Dalvik ..................................................
2 950
04 Hreppstjórar ........................................................ ........... 763
Gjöld samtals ......................................................

59 707

226 Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavfk:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

16 655
3 819
108
4 000
24 582

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
13 221
02 Löggæsla Húsavik.................................................
7 115
03 Löggæsla Raufarhöfn .........................................
1660
04 Löggæsla Þórshöfn ............................................
1386
05 Hreppstjórar ....................................................... .........1200
Gjöld samtals ......................................................

24 582

227 Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ......... 7.....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

9 319
2 730
541
50
12 640
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Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Seyðisfirði.............................................
03 Löggæsla Vopnafirði ..........................................
04 Hreppstjórar ........................................................

Þús-kr>
7 889
2 318
1568
865

Gjöld samtals ......................................................

12 640

Þ,is-kr-

228 Bæjarfógetinn, Neskaupsstað:

0
0
0
0

10
20
27
80

Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

6 344
2 190
162
50
8 746

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

5 329
3 417

Gjöld samtals ......................................................

8 746

229 Sýslumaður og bæjarfógeti, Eskifirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

12 667
2141
162
150
15120

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla Eskifirði .............................................

9 427
1223

03

Löggæsla Egilsstöðum .............................................

1 204

04 Löggæsla Fáskrúðsfirði .....................................
05 Löggæsla Reyðarfirði .........................................
06 Hreppstjórar ........................................................

1148
1148
970

Gjöld samtals ......................................................

15 120

230 Lögreglustjórinn í Hafnarhreppi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 786
2 244
108
600
8 738

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

3 581
5157

Gjöid samtals ......................................................

8738

942
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Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

5 568
1851
216
150
7 785

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
5 739
02 Löggæsla Vík .................................................... ..
1 488
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 558
Gjöld samtals ......................................................

7 785

232 Sýslumaðurinn, Hvolsvelli:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

9 124
1 734
422
500
11 780

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
8 037
02 Löggæsla ...............................................................
3 043
03 Hreppstjórar ........................................................ ........... 700
Gjöld samtals ......................................................

11 780

233 Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ...........'.....................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

23 777
5 819
2 813
215
32 624

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

14 593
18 031

Gjöld samtals ......................................................

32 624

234 Sýslumaðurinn, Selfossi:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

24 953
5 046
541
1 250
31 790

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................
03 Hreppstjórar ........................................................

13 892
16 498
1400

Gjöld samtals ......................................................

31 790
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235 Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27

Viðhald ........................................................................

Þús. kr.

37 700
8 526
271

Gjöld samtals ......................................................

46 497

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ..............................................................
16 330
02 Löggæsla Keflavík—Njarðvík ..............................
21 090
03 Löggæsla Grindavik..............................................
5 18(>
04 Löggæsla Sandgerði ..............................................
3 199
05 Hreppstjórar ........................................................ ........... 692
Gjöld samtals ......................................................

46 497

236 Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

60 453
14 851
454
630
76 388

Viðfangsefni:
35 825
01 Yfirstjórn .............................................................
36491
02 Löggæsla Hafnarfirði...........................................
3 482
03 Löggæsla Seltjarnarnesi ......................................
590
07 Hreppstjórar ........................................................ .....
76 388
Gjöld samtals ......................................................
237 Bæjarfógetinn, Kópavogi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

38 844
10 851
300
49 995

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Löggæsla ...............................................................

20 744
..... 29 251
49995
Gjöld samtals ......................................................

238 Dómstóll og rannsóknadeild í ávana- og fíkniefnamálum:
5 885
0 10 Laun .....................................................................
1635
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
108
0 27 Viðhald ................................................................
100
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

7 728

944
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242 Vinnuhælið á Litla-Hrauni:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

44 186
1 710

Þús. kr.

28478
14 326
1082
300

42 476

243 Vinnuhælið á Kvíabryggju:
0 10 Laun ....................................................................
6 939
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 064
0 27 Viðhald .................................................................
325
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 100
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

10 428
300

244 Fangelsi í Síðumúla:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

11 261
5 811
325
1 000

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

2 408
759
200

251 Landhelgisgæsla:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................

305 445
244 101
68 585
8 000

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

643 875
4 000

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Ægir ....................................................................
03 Óðinn ....................................................................
04 Þór ........................................................................
05 Árvakur ................................................................
06 Fluggæsla .............................................................

10128

18 397

3 367

17 744

639 875
47 312
108 206
103 024
94043
52 409
80 439

945
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Þús. kr.

07
08
09

Landhelgissjóður ................................................
Albert ....................................................................
Týr .......................................................................

17 744
45 821
94877

Gjöld samtals ......................................................

643 875

252 Bifreiðaeftirlit:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

53 873
15 065
747
8100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

77 785
12587
66198

Viðfangsefni:
02 Bifreiðaeftirlit ......................................................
03 Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið.............

65198
12587

Gjöld samtals ......................................................

77 785

253 Almannavarnir:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld saintals ......................................................

Þús.kr.

3103
1644
1500
1 500
7 747

254 Sjómælingar og sjókortagerð:
0 10 Laun ....................................................................
12 980
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
5 792
0 27 Viðhald .................................................................
752
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 450
Gjöld samtals ......................................................

19974

1 00 Tekjur ..........................................................................

4 500

Mismunur

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

15 474

255 Umferðarráð:
0 10 Laun .....................................................................
2 756
0 20 önnur rekstrargjöld ........................................... .........6 661
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

9 417
2 000
7 417
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Þingskjál 246

946

261 öryggiseftirlit ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27

Viðhald ........................................................................

Þás. kr.
13 762
4 475

Þú». kr.

162

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 200
1 00

Gjöld samtals ......................................................

18 599

Tekjur ..........................................................................

18 599

262 Löggildingarstofan:
0 10 Laun ....................................................................
5 546
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1 572
0 27 Viðhald ...........’....................................................
54
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 200
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

7 372
3 010

281 Dómsmál, ýmis kostnaður:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................

11762
16 618

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

4 362

............. 92
28 472
3 820
24 652

Viðfangsefni:
01 Málskostnaður .....................................................
02 Meðdómsmenn ....................................................
03 Setu- og varadómarar ............................
04 Próf málflytjenda ................................................
05 Siglingadómur .....................................................
06 Útgáfa norræns dómasafns..................................
07 Norræn samvinna á sviðisakfræði.....................
08 Matsnefnd eignarnámsbóta..................................
09 Til útgáfu lagasafns ...........................................

16 000
5 500
2 450
242
360
303
92
3 025
500

Gjöld samtals ......................................................

28 472

282 Ýmis
0 10
0 20
0 80
0 90
0 92

löggæslukostnaður:
Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ............................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga ...................................................
Gjöld samtals ......................................................

2 600
2 862
6 000
5 200
16 662
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Viðfangsefni:
02 Héraðslögregla ....................................................
03 LögreglubifreiCar ................................................
04 Ýmis löggæslukostnaður.....................................

Þú#- kr6 018
0 000
4 644

Gjöld samtals ......................................................

16 662

283 Fangamál, ýmis kostnaður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................................... ..
0 80

Gjaldfærður stofnkostnaður .................................

0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
04 Bygging rikisfangelsa og vinnuhæla ................
05 Fangahjálp ...........................................................
06 Sjúkrakostnaður refsifanga..................................
07 Námskeið fangavarða ..........................................
08 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga

1600
2 336
19 000
1 200
24 036
19 000
1200
2 102
534
1 200

Gjöld samtals ......................................................

24 036

284 Áfengis- og fíkniefnamál:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

534
993

Viðfangsefni:
02 Matsnefnd vínveitingahúsa..................................
03

301

1 527
204

öleftirlit .....................................................................

188

04 Fíkniefnanefnd ....................................................
Gjöld samtals ......................................................

1 135
1 527

Þjóðkirkjan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Kirkjuráð..............................................................
03 Kirkjuþing ...........................................................
04 Alþjóðasamvinna ................................................
05 Vestur-islenskar kirkjur .....................................

Þd«-kr-

145 388
21898
12 799
12 500
13 584
206169
7 023
175
375
561
60

Þingskjal 246

948

Þús. kr.

Þils. kr.

06 Álag vegna afhendingar kirkna...........................
1 000
07 Utanfarir presta....................................................
70
08 Biskups- og prestabókasöfn ..............................
50
09 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna................
346
10 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar...........................
1 999
11 Æskulýðsstörf ......................................................
4140
12 Sumarbúðir ............................................................
1500
13 Byggingaeftirlit ....................................................
1211
14 Kirkjugarðaeftirlit ...............................................
1068
15 Prestar og prófastar.............................................
150 318
16 Byggingar á prestssetrum ...................................
10000
17 Biskupsbústaður ...................................................
140
18 Kaup á eignum á kirkjujörðum ........................
1500
19 Viðhald embættisbústaða ....................................
12 659
20 Útihús á prestssetrum..........................................
1 000
21 Skálholtsstaður ....................................................
2 000
22 Hallgrímskirkja i Reykjavík...............................
4 000
23 Til Hallgrímskirkju vegna kaupaá stólum ....
635
24 Útgáfustarfsemi ....................................................
100
25 Hið islenska bibliufélag ......................................
400
26 Til umbóta á kristindómsfræðslu i skólum ..
354
27 Til rits presta í Hólastifti ..................................
50
29 Saurbæjarkirkja ..................................................
25
30 Til Kirkjukórasambands fslands .......................
80
31 Til Kirkjuvogskirkju ..........................................
150
32 Til Búrfellskirkju í Grímsnesi ...........................
50
33 Til minningarkapellu um séra JónSteingrimsson
250
34 Til Auðkúlukirkju ...............................................
100
35 Til Hóla í Hjaltadal ...........................................
800
36 Til Hjálparstofnunar kirkjunnar............
980
37 Hallgrimskirkja í Saurbæ, vegna 300. ártiðar
Hallgrims Péturssonar......................................... .........1 000
Gjöld samtals ......................................................

206 169

371 Kirkjubyggingasjóður:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

8 000
8 000

372 Kirkjugarðasjóður:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

100
100

373 Kristnisjóður:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

7 857
7 857
2 333 623

949
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1 07
101

Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10

271

Félagsmálaráðuneytið.

Laun

11629

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4 964
200

Húsnæðismálastofnun ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 ..............................
03 Heilsuspillandi húsnæði .....................................
04 Launaskattur ........................................................
05 B5rggingasjóðsgjald .............................................
06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmdastjóra......................................................................
Gjöld samtals ......................................................

272 Byggingasjóður verkamanna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
301

371

Þús- kr-

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

Skipulagsstjóri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................
Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

372 Landakaup kaupstaða og kauptúna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þ,Í9-kr-

16 793

1 578 390
1 578 390
75 000
18 000
1 353 000
129 840
2 550
1 578 390

150 000
150 000

8047
10 453
11 500
30 000

45 000
45 000

10 000
10 000

950
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399 Sveitarfélög, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr-

Þús-kr<

44 500
44 500

ViÖfangsefni:
02 Vatnsveitur, skv. lögum ......................................
06 Heimiiishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 ....................
07 VinnumiÖlun ........................................................

32 000
10 000
2 500

Gjöld samtals ......................................................

44 500

951 Brunamálastofnun rikisins:
0 10 Laun .....................................................................
4 353
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
2 347
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaöur ............................... ............. 50
Gjöld samtals ......................................................
Tekjur .................................................................

6 750
6 750

952 Endurhæfingarráð:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................
Gjöld samtals ......................................................

2159
934
100

1 00

971 Erfðafjársjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja f B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
972 Bjargráðasjóður:
0 90 Yfirfærsiur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
974 Styrktarsjóður fatlaðra:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
975 Styrktarsjóður vangefinna:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

3 193

50 000
50 000

26 000
26 000

4 000
4 000

33 500
33 500

951
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981 Vinnumál:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals .....................................................
Viðfangsefni:
02 Félagsdómur ........................................................
03 Sáttanefndir í vinnudeilum .................................
04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning
við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðingarstarfsemi ............................................................
05 Jafnlaunaráð ........................................................
06 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna ..
07 Til Alþýðusambands Islands vegna Menningarog fræðslusambands alþýðu ...............................
08 Til Alþýðusambands íslands vegna alþýðuorlofs
11 Til Iðnnemasambands íslands ...........................
12 Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ....
13 Til Landssambands verslunarmanna ................
14 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota.............
15 Kaupmannasamtökin vegna hagræðingarstarfsemi ......................................................................
Gjöld samtals ......................................................
999 Ýmis framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
01 Aðstoð við blinda .................................................
02 Barnaheimilið SólheimaríGrimsnesi..................
03 Fávitahælið í Skálatúni ......................................
04 Félagið Heyrnarhjálp ........................................
05 Geðverndarfélag Islands ......................................
06 Tjaldanesheimilið ................................................
07 Mæðrastyrksnefndir ............................................
08 Rauði kross Islands ............................................
10 S.Í.B.S., styrkur ....................................................
11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra......................
13 Slysavarnafélag Islands ......................................
14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ....................
15 Styrktarfélag vangefinna......................................
16 Styrktarfélag vangefinna, dagheimili ................
17 Til hjálpar nauðstöddum Islendingum erlendis
18 Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra vegna sérnáms í stjórn og kennslu við leikskóla .........
19 Meðlög samkv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga
20 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 .............
21 Neytendasamtökin.................................................

Þús. kr.
1626
654

Þús. kr.

19900
22 180
806
1 040
4 050
634
7 000
3 000
1 000
350
200
100
1 000
3 000
22 180

64 072
64 072
1 185
65
65
800
75
200
230
650
1 400
50
11 197
2 100
100
25
150
50
1 200
25 000
450
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Þús. kr.

22 Orlofssjóður húsmæðra, þar af starfskostnaður
landsnefndar orlofs húsmæðra 300 þús. kr........
23 Til sjómannastofa.................................................
27 Blindrafélagið, styrkur ......................................
28 Til umbúðasmíði vegna fatlaðra........................
29 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra.........
31 Geðverndarfélag lslands,byggingarstyrkur ....
32 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingarstyrkur .................................................... ..............
33 Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra.....................
34 Sléttarfélag félagsráðgjafa til ráðstefnuhalds ..
35 Styrktarfélag vangefinna á Norðurlandi .........
36 Styrktarfélag vangefinna á Austurlandi .........
37 Foreldrafélag fjölfatlaðra barna ........................
38 Til Heilsuhælis Náttúrulækningafélags íslands
vegna byggingarframkvæmda i Hveragerði ....
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

Þús. kr.

7 800
1 550
700
80
200
2 000
2 000

1 000
250
100
100
300
3 000
64 072
2 077 628

953
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1 08

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.

101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: I’ús. kr.
0 10 Laun .....................................................................
15 246
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
8910
0 27 Viðhald .................................................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 200
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................
271

24 364

Tryggingastofnun ríkisins:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
278

24 464
100

Þús. kr

13 989 540

13 989 540

Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

510 000

301 Landlæknisembættið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

5 657
4 756
216
150

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Læknaráð .............................................................
03 Lækningaferðir sérfræðinga ................................
Gjöld samtals ......................................................

510 000

10 779

9151
775
853
10 779

302 Ríkisspítalar, skrifstofa:
0 10 Laun ....................................................................
37 815
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
11 353
0 27 Viðhald .................................................................
216
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 300
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

49684
2 640

47 044
120
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954
311

Rannsóknastofa háskólans:
0 10

Laun

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

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfæröur stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
312

Þús-kr>
77109
17 141
1623
3 300
99 173
20 615

78 558

Blóðbankinn:
0 10 Laun .....................................................................
20119
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
10 278
0 27 Viðhald .................................................................
757
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 300
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

31 454
16 400

Geislavarnir rikisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1910
1 145
500

322 Heilbrigðiseftirlit ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ..........
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................

5 516
1215
195
652

321

361

15 054

3 555

7 578

Holdsveikraspítalinn í Kópavogi:

0
0
0
0

371

Þús- kr-

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald ................................................................
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................

3 081
964
162
100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

4 307
50
4 257

Landspítalinn:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
372 Fæðingardeild Landspítaians:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

187 000
187 000

80 000
80 000

955
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374 Vífilsstaðaspítali:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
375 Kristneshælið:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
377 Læknishéraðasjóður:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
378 Námslán læknastúdenta:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
381

Til sjúkrahúsa og læknabústaða:
0 10 Laun .....................................................................
0 90 Yfirfærslur:
0 92 Til sveitarfélaga ..................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila og læknabústaða, annarra en
ríkissjúkrahúsa1) ..................................................
04 St. Jósefsspítali, byggingarstyrkur ....................
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkishólmi, byggingarstyrkur......................................
06 Styrkur til heilsuverndarstöðva............................
07 St. Jósefsspítali, vegna kaupa á röntgentæki ..
08 St. Jósefsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur

Þús. kr.

10 000
10 000

10 000
10 000

7 500
? 000

2 000
2 000
6 012
639 018
14 000
659 630

607 800
3 500
500
37 830
5000
5000

Gjöld samtals ......................................................

659 630

391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar:
0 10 Laun ........................... ........................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

108 019
3184
6 000

392 Berklavarnir:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

2 455
1 320

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 9.

Þús. kr.

117 203

3 775

956
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393 Skólayfirlæknisembættið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
399

Þús. kr.

Þús. kr.

1417

350
1 767

Ýmis heilbrigðismál:

0
0
0
0
0
0

10
20
80
90
92
94

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga ..................................................
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

Viðfangsefni:
01 Lyfjaverðlagsnefnd .............................................
02 Norræn samvinna í lyfjasölumálum ................
03 Lyfjaskrárnefnd...................................................
04 Evrópska lyfjaskráin ...........................................
05 Eiturefnanefnd ...................................................
06 Lyfjaeftirlit, þ.m.t. eftirlit með sérlyfjum,
eiturefnum og deyfilyfjum og sérstakar efnarannsóknir ...........................................................
07 Daggjaldanefnd ...................................................
08 Hjartavernd .........................................................
09 Krabbameinsfélag íslands ..................................
10 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og
lögum um ónæmisaðgerðir..................................
11 Matvælarannsóknir ..............................................
13 Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ....................
14 Kostnaður vegna 1. 16/1938 ...............................
16 Til lækningatækja, 1. 43/1965 ...........................
18 Námskeið sjúkraliða.............................................
19 Námskeið heilbrigðisstétta..................................
20 Til ráðstefnuhalds háls-, nef- og eyrnalækna á
árinu 1975 .............................................................
25 Minningarsjóður Landspitalans .......................
27 Sjúkraflug ...........................................................
28 Rhesusvarnir ........................................................
29 Blóðrannsóknir ungbarna ..................................
30 Rannsóknir í samvinnu viðWHO........................
33 Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatnsog skolpveitumála og annarra umhverfis- og
mengunarmála ......................................................
34 Kostnaður vegna reglugerðar umiðjumengun
35 Námsferðir héraðslækna ogembættislækna
..
36 Ljósmæðralaun ....................................................
37 Skólar heilbrigðistækna ......................................
Gjöld samtals ......................................................

23169
16 406
220
3 000
33 557
76 352
1283
140

3 115
128
979
3 909
1551
10 000
12 307
1 367
5 500
540
150
450
3 000
1 159
300
6 000
2 500
850
1635
408

3 000
1500
2 802
8 400
3 384

76 352

957
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471 Gæsluvistarsjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta......................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

481

501

Þús. kr.

28 000
1 700
29 700

Viðfangsefni:
01 Drykkjumannahælið Vífilsstöðum ....................
02 Vistheimilið Víðinesi ...........................................
03 Bláa bandið............................................................
04 Vernd ...................................................................

20 000
8 000
1200
500

Gjöld samtals ......................................................

29 700

Bindindisstarfsemi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

3 468
2 605
100
3 760
9 933

Viðfangsefni:
02 Áfengisvarnir ........................................................
04 Teinplarahöllin, byggingarstyrkur ....................
05 Stórstúka íslands .................................................

7 233
900
1 800

Gjöld samtals ......................................................

9 933

Ljósmæðraskóli íslands:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

4 924
794

0 27

Viðhald ........................................................................

Þús. kr.

108

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ............100
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
502

5 926
230

5 696

Þroskaþjálfaskólinn:

0 10 Laun .....................................................................
6 042
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
1215
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 125
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
Samtals

7 382
405

6 977
15 898 262
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958

1 09
101

Fjármálaráðuneytið.

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa:

(I
0
0
0

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

39 590
25 928
541
500

103 Ríkisbókhald:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

18 518
5 817
216
600

104

10
20
27
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10
20
27
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10
20
27
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

7 237
1 676
108
150
9 171

36 872
9 058
325
700
46 955
66 072
10 385
162
650
77 269

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
204

25 151

Skattstofan í Reykjavík:

0
0
0
0
203

66 559

Embætti ríkisskattstjóra:

0
0
0
0
202

Þús. kr.

Ríkisfjárhirsla:

0
0
0
0
201

10
20
27
80

Þús. kr.

9178
1 514
10 692

Skattstofa Vestfjarða, Isafirði:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

7 602
1653
9 255
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205 Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
206 Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

959
Þús. kr.

Þús. kr.

9 016
1226
108
50
10400

16 009
2 324
298
18 631
100
18 531

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum:
0 10 Laun ....................................................................
8 851
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
2 091
0 27 Viðhald ................................................................. ............. 87
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................
208 Skattstofa Suðurlands, Hellu:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður .................................

11 029
50
10 979

7 355
1146
33
100

Gjöld samtals ......................................................
Tekjur ..................................................................
Mismunur ...........................................................

8 634
30

209 Skattstofa Vestmannaeyja:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

4138
607
100

1 00

211

8 604

4 845

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði:

0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

21722
3 211
100

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjúr ...................................................................
Mismunur ............................................................

25 033
250

212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

24 966

24 783

24966

960
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214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viöhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................
251 Gjaldheimtan í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................
261 Tollstjórinn í Reykjavík:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ...........................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

7 216
1402
33
60
8 711

18 593
9 753
271
28 617
6 000
22 617

133 530
29147
3 571
1000
167 248
3 000
164 248

Viðfangsefni:
02 Skrifstofa tollstjóra .............................................
03 Tollgæslan i Reykjavík ......................................
04 Sameiginlegur kostnaður ....................................

59 136
85 446
22 666

Gjöld samtals ......................................................

167 248

263 Tollgæsla utan Reykjavíkur:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

20 631
3 205
300

282 Tollamál, sameiginlegur kostnaður:
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

4 555

381 Uppbætur á lífeyri:
0 10 Laun ....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

395 000

24 136

4 555

395 000
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382 Eftirlaun samkvæmt launalögum:
0 10 Laun .....................................................................
Gjöld samtals ......................................................

Þús- kr7 200

383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn:
0 10 Laun1) .............. ...................................................
Gjöld samtals ......................................................

17 788

384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur:
0 10 Laun1) ...................................................................
Gjöld samtals ......................................................

12 269

402 Fasteignamat:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

12 600
11248
23 848
600

481

901

Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................

7 200

17 788

12 269

23 248

150 000
150 000

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
16 346
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
9 665
0 27 Viðhald .................................................................
325
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 200
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................

971 Rikisábyrgðasjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................
981

Þli8< kr-

Sameiginleg skrifstofubygging við Grensásveg:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

26 536
16 000
10 536

100 000
100 000

40 000
40 000

121
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998 Til ráðstafana í kjara- og verðlagsmálum:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ....................................................
999 Ýmislegt:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
0 94 Til einstaklinga, heimila ogsamtaka..................
Gjöld samtals ......................................................
Viðfangsefni:
02 Orlofsheimili BSRB .............................................
03 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskipaðrar nefndar........................................................
04 Símakostnaður og burðargjöld fyrir stjórnarráðið ......................................................................
05 Kostnaður við kjarasamninga ..........................
06 Dómkröfur og málskostnaður ...........................
07 Áætlað framlag til togaralána ..........................
08 Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda ..
11 Lífeyrissjóður bænda .........................................
12 Lífeyrissjóður verkalýðsfélaga ...........................
13 Óviss útgjöld ........................................................
14 Kostnaður vegna milliþinganefnda....................
15 Orlofsheimili BHM .............................................
16 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána ....................
Gjöld samtals ......................................................
Samtals

1>Ú3- kr-

kr-

500000
500 000

9 500
44 894
108 500
137 200
300 094
15 000
32 000
23 214
3 500
11680
86 500
1000
48 200
38 000
10 000
5 000
4 000
22 000
300 094
2 128 562

963
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101

Samgönguráðuneytið.

Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

211 Vegagerð:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .....................................
0 92 Til sveitarfélaga .................................................
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
321 Strandferðir, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................

Þús- kr8 690
5 759
100

Þ,is'kr-

14 549

420 000
80 000
750 000
1 909 619
38 000
350 000
5 000
3 552 619
10 000
3 542 619

110 035
71 090
181125

Viðfangsefni:
02 Skipaútgerð ríkisins ...........................................
03 Flóabátar og vöruflutningar ...............................

110 035
71 090

Gjöld samtals ........................................................

181 125

325 Rekstrardeild ríkisskipa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

15 895
4 242
162
20 299
3 000
17 299
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331 Vita0 10
0 20
0 27
0 80
0 90
0 91

og hafnamál, aðalskrifstofa:
Ms. kr.
Laun ....................................................................
27 584
Önnur rekstrargjöld ...........................................
7 300
Viðhald .................................................................
433
Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
400
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja í B-hluta ...................................... .........2 160

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
332 Vitamál:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

Þds. kr.

37 877
16 220
21 657

36 351
14 156
6 925
10 500
67 932
7 900
60 032

Viðfangsefni:
02 Rekstur vita...........................................................
04 Sjómerki ...............................................................
05 Vitabyggingar ......................................................

50 850
2 582
14 500

Gjöld samtals ........................................................

67 932

333 Hafnamál:

0
0
0
0
0
0
0

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald ................................................................
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .....................................
92 Til sveitarfélaga ..................................................
Gjöld samtals ........................................................
Viðfangsefni:
02 Til hafnarannsókna og mælinga ........................
03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur1) .............
04 Ferjubryggjur12) ....................................................
05 Landshafnir, framlag .........................................
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga .........
07 Hafnabótasjóður, framlag ..................................
08

1) Sjá
2) Sjá
3) Sjá

3 000
584
2 500
6 000

594 418
599 110
1 205 612
5 084
584 610
10 000
524 226
8 000
70192

Sjóvarnargarðar3) .....................................................

..........3 500

Gjöld samtals ........................................................

1 205 612

sundurliðuná sérstöku yfirliti nr. 11.
sundurliðuná sérstöku yfirliti nr. 12.
sundurliðuná sérstöku yfirliti nr. 13.
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341 Siglingamálastofnun ríkisins:
Þús. kr.
0 10 Laun .....................................................................
32 739
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
7 008
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 400
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
342 Sjóslysanefnd:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................................................
471 Flugmálastjórn:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
481 Flugbjörgunarsveitir, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ........................................................
651

Ferðamál:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................
Viðfangsefni:
02 Ferðamálaráð ........................................................
03 Ferðamálasjóður .................................................
04 Til að bæta hreinlætisaðstöðu á fjölsóttum ferðastöðum ...................................................................
05 Til að bæta aðstöðu ferðamanna við Gullfoss ..
06 Til ferðamálakönnunar ......................................

40 147
6 000
34 147

1254
2 523
80
3 857

485 725
485 725

500
600

1861
7 036
8 000
15 000
31 897
3 057
15 000
3 000
5 000
5 840

Gjöld samtals ........................................................

31 897

652 Veðurstofan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............................

98 051
40 405
3 847
7 120

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

Þús. kr.

149 423
59 578
89 845
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966

ViÖfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Veðurspádeild .....................................................
03 Síma- og útvarpskostnaöur ..............................
04 Loftskeytadeild ....................................................
05 Veðurfarsdeild ....................................................
06 Áhaldadeild, búveðurfræÖimælingar ................
07 Veðurstöðvar .......................................................
08 Hálendisathuganir................................................
09 Jarðeðlisfræðideild ............................................
10 Bóka- og skjalasafn .............................................
11 Veðurþjónusta vegnamillilandaflugs..................
12 Til hafísrannsókna .............................................
14 Til veðurskipa á N-Atlantshafi .......................

Þús. kr.

Gjöld samtals ........................................................

149 423

656 Landmælingar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..................................
0 94 Til einstaklinga, heimilaog samtaka..................

15 015
11 493
487
242
6115
13

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
3 00 Lánahreyfingar út.................................................
Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn .............................................................
02 Landmælingar .....................................................
03 Ljósmyndadeild ...................................................

672

Þús. kr.

18 634
11498
7 793
9177
8168
9 841
15 942
3 229
5 390
1172
56 985
834
760

33 365
8 200
25 165
1 635
1564
10 711
6 464

04

Kortasala .....................................................................

4 729

05

Myndmælingadeild ..............................................
Gjöld samtals ........................................................

9 897
33 365

Sérleyfissjóður:

0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
673 Ferðaskrifstofa ríkisins:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
Samtals

5 300
5 300

5 000
5 000
5 724 329

967
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Iðnaðarráðuneytið.

101 Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

18 896
1500

201 Iðnþróunarstofnun fslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
3 00 Lánahreyfingar út.................................................
202 Rannsóknastofnun iðnaðarins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

Þús. kr.

11459
7 356
81

17 396

15 279
6 420
298
360
600
22 957
500
22 457
788

20 244
10 115
649
2 000
33 008
3 500
29 508

203 Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins:
0 10 Laun .....................................................................
29 040
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
11 021
0 27 Viðhald .................................................................
649
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........ 2 000
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

42 710
8 500
34 210

204 Verkstjórnarnámskeið:

0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................

2 487
847
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Þús. kr.

Þús. kr.

0 27 Viðhald .................................................................
108
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 250
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................

3 692
320
3 372

205 Stjórnunarnámskeið:
0 10 Laun
...............................................................
1771
0 20 Önnurrekstrargjöld ............................................... .........2 136
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur
...............................................................
Mismunur .............................................................

3 907
1600
2 307

206 Námskeið í stjórn vinnuvéla:
0 10 Laun .....................................................................
1520
0 20 önnur rekstrargjöld .........................................
1513
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 100
Gjöld samtals ........................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
207 Til eftirmenntunar í rafiðnaði:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ................ ...............................
Gjöld samtals ......................................................
221

Lánasjóðir iðnaðarins:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................

3 133
652
2 481

2 500
1000
3 500

100 000
100 000

Viðfangsefni:
02 Iðnlánasjóður .....................................................
03 Iðnrekstrarsjóður ................................................

50 000
50 000

Gjöld samtals ........................................................

100 000

233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................
234 Lagmetisiðjan Siglósíld:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ........................................................

42000
42 000

5 000
5 000
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235 Fyrirtæki og stofnanir, framlög:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................

Þús. kr.

138 600
138 600

Viðfangsefni:
02 Útflutningsmiðstöö iðnaðarins ...........................
03 Sölustofnun lagmetisiðnaðarins .........................
04 Þangverksmiðjan, Reykhólum ...........................
05 Iðnaðarbanki íslands, hlutafjáraukning.............

12 000
25 000
100 000
1 600

Gjöld samtals ........................................................

138 600

299 Iðja
0 90
0 93
0 94

og iðnaður, framlög:
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Til einstaklinga, heimila og samtaka................
Gjöld samtals ......................................................

40 850
1 375
42 225

Viðfangsefni:
02 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar
03 Heimilisiðnaðarfélag íslands...............................
04 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga i iðnaði
05 Mótframlag vegna tækniaðstoðarframlags S. þ.
UNIDO ...................................................................
06 Til gosefnarannsókna og gosefnaiðju .............
07 Mótframlag vegna tækniaðstoðar S. þ. UNDP
08 Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað ................
09 Saltverksmiðja á Reykjanesi .............................
10 Stjórn iðnþróunaráætlunar ...............................
11 Til Landgræðslusjóðs vegna vatnstöku .............
12 Norræni iðnaðarsjóðurinn ..................................

600
6 000
6 200
9 000
2 000
4 500
2 400
2 650

Gjöld samtals ......................................................

42 225

301 Orkustofnun:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................

105 985
156 167
3 354
11100

1 250
125
7 500

Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ................................................................
Mismunur .............................................................

276 606
20 714

302 Rafmagnseftirlit rfkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

19134
8 042
1 000

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús. kr.

255 892

28 176
122

970
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311 Landsvirkjun, eiginfjárframlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................
Gjöld samtals ....................................................
371

Orkusjóður, framlag:
0 90 Yfirfærslur:
0 91 Til fyrirtækja i B-hluta ......................................
Gjöld samtals ......................................................

Þás. kr.

62 000
62 000

609 650
609 650

Viðfangsefni:
02 Bafvæðing í sveitum ..........................................
04 Lán til jarðhitaleitar ...........................................
05 Lánagreiðslur ........................................................
06 Verðjöfnunargjald ...............................................

50 000
12 000
107 650
440 000

Gjöld samtals ......................................................

609 650

399 Til jarðhitaleitar, samkv. nánari ákvörðun fjárveitinganefndar:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ........................................................

9^000

Samtals

Þús. kr.

25 000
1 423 774
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Viðakiptaráðuneytið.

101 Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
201 Niðurgreiðslur á vöruverði:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................
902 Verðlagsskrifstofan:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................
999 Vörusýningar erlendis:
0 90 Yfirfærslur:
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........................
Gjöld samtals ......................................................

Þ,is> kr13 567
6 465
54
100

20 186

3 758 000
3 758 000
24181
4 353
195
250
28 979

1 500
1 500

Samtals
1 13

Þús-kr-

3 808 665

Hagstofa Islands.

101 Hagstofa Islands, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ......................................................................
21297
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
8 883
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............................... ........... 270
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur ...................................................................
Mismunur .............................................................
102 Þjóðskráin:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 00 Tekjur .................................................................
Mismunur .............................................................
Samtals

30 450
569

29 881

8 682
4136
12 818
2 894

9 924
39 805
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1 14

101

Ríkisendurskoðun.

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

Þús. kr.

36 636
5 022
130
400
42 188

Samtals

1 15

42188

Fjárlaga- og hagsýslustofnun.

101 Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

10 650
11638
54
90

181 Ríkisbifreiðar, framlag:
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............................
Gjöld samtals ......................................................

7 000

991

Þús. kr.

Ýmis lán ríkissjóðs:
0 70 Vextir ..................................................................
Gjöld samtals ........................... ..........................
3 00 Lánahreyfingar út ...............................................
4 00 Lánahreyfingar inn .............................................
Samtals

22 432

7 000

712 403
712 403
903 541
40 325
741 835
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B-HLUTI

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign.
5. gr.
ÁriÖ 1975 er ætlast til, að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og sjóða i rikiseign verði hagað skv. áætlunum i þessari grein.
2 01

Forsætisráðuneytið.

171 Byggðasjóður:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

9 600
3150
110 000
10 000

Gjöld samtals ........................................................
30 Vaxtatekjur .........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

132 750
115 000
860 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

975 000

1
1

Þús. kr.

842 250

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána .....................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................

Þús. kr.

100 000
1 192 250

Inn:

4 10
4 20

Innheimtar afborganir........................................
Tekin lán..............................................................

150 000
300 000

4 50

Ráðstöfun eigin fjár ..............................................

842 250
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2 02

Menntamálaráðuneytið.

201 Happdrætti háskólans:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 80 Afskriftir .............................................................

65 950
31950
476 000
2 000

Gjöld samtals ........................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

575 900
680 000
11000
5 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur ............................................................

696 000

Þús. kr.

Þús. ki

120100

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 90 Annað, greitt ríkissjóði ......................................
— greitt Háskóla íslands......................................
Inn:
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ..................................................................
211

21 820
103 280
2 000
120 100
3 000

Háskólabíó:

0
0
0
0
0
0

10
20
27
60
70
80

Laun ....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Hráefni og vörur til endursölu .......................
Vextir ..................................................................
Afskriftir .............................................................

11000
14 800
2 500
15 800
400
900

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur ...........................................................

45 400
50 200

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................

4 800

1 700
4 000

Inn:

4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

900
4 800

975
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276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
0 70 Vextir ...................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
Mismunur .............................................................

13 200
49 820

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

6 620
30 000

Þús. kr.

13 200

36 620

36 620

422 Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 80 Afskriftir .............................................................

9167
14190
220
8 500
1822

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

33 899
33 899

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
0 10 Laun .....................................................................
3 828
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... .........2 600

871

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

6 428
7 500
3 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

10 500

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

4 072

4 072

4 072

Upptökuheimilið í Kópavogi:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

14 696
3 440
595

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

18 731
5 840
12 891

Tekjur samtals ....................................................

18 731
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872 Lánasjóður ísl. námsmanna:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

87 000
3 200
680 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

683 200

1
1

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ........................... .........................
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 20 Tekin lán .............................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár .............................................
4 90 Annað ..................................................................

Þús. kr.

4 000
4 000
25 000
54 000

596 200

20 500
778 000
12 300
100 000
596 200
90 000

971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

150 200
86 200
24 000
8 000
19 000
3 600

Gjöld samtals ................................ ....................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

291 000
291 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................

2 000
17 000
19 000

972 Ríkisútvarpið, sjónvarp:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................
0 90 Yfirfærslur ..........................................................

187 800
98 400
32 000
24 000
76 000
3 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, gjöld umfram tekjur........................

421200
381200
37 000
418 200
3 000

977
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Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir .............................................................

Þús- kr-

4 50

h-

Ráðstöfun eigin fjár..................................................

36 000
37 000
76 000
3 000

973 Þjóðleikhús:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 70 Vextir ...................................................................

119 057
53 950
10 820
2 000
1000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ..........................................

18® 827
58 816
128011

Tekjur samtals ....................................................

186 827

974 Sinfóníuhljómsveit:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

47 524
8176
1515
150

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta .................................
Framlög úr ríkissjóði ........................................
Annað, Reykjavíkurborg.....................................
— Ríkisútvarpið ..................................................

57 365
5 500
26 244
11 099
l^ 522

Tekjur samtals ....................................................

57 365

975 Vísindasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

100
17 200

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......................................
1 90 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ....................

17 300
800
5 000
12 000

Tekjur samtals ....................................................

17 300

1 10
1 80
1 90

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Þús-kr-

123

978
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976 Menningarsjóður:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnurrekstrargjöld .............................................
0 27 Viðhald .......................................................................
0 70 Vextir ........................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

10 329
00
10 ?20

Tekjur samtals ....................... ............................
Mismunur .............................................................

10 810

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

481

977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

15 000

Þús. kr.

1327
852
100

30
8 020

481

481

15 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............. ...........................
981

15 000
15 000

Bókaútgáfa Menningarsjóðs:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

4 592
2 778
200
15 250
750
120

Gjöld samtals ......................... ...........................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, Menningarsjóður ....................................

23 690
18 000
___5®00

Tekjur samtals ....................... ............................
Mismunur .............................................................

24 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir .............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ...................................................................

310

500
120
310
70

979
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UtanríkisráSuneytið.

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

Þús- kr60 400
26 000

0 27

Viðhald ........................................................................

1400

0 60
0 80

Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
Afskriftir .............................................................

238 400
2 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ................ .................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

328 200
411 000
500
1800

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

413 300

Þlis- kr-

85 100

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30
3 90

Fjárfestingar .........................................................
Annað, greitt iríkissjóð ........................................
Inn:
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............................................
111

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir .................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

8 400
78 700
2 000
85 100

40 892
13 700
7 350
1 700
20 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

83 642
146 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ......................................................
3 90 Annað, greitt írikissjóð .......................................
Inn:
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................

5 848
30 710
45 800

82 358

20 000
62 358
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980
121

Sala
0 10
0 20
0 27
0 60
0 80

varnarliðseigna:
Laun .....................................................................
Önnur rekstrargjöld ...........................................
Viðhald .................................................................
Hráefni og vörur til endursölu ........................
Afskriftir .............................................................

Þús> kr10 217
7 167
1470
22 000
701

Gjöld samtals ......................................................
10 Seldar vörur og þjónusta ....................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................

41 555
66 000
3 300

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

69 300

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 90 Annað, greitt i ríkissjóC ......................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Káðstöfun eigin fjár ...........................................

28 446

1
1

Þús- kr-

27 745

701
27 745

981
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Landbúnaðarráðuneytið.

Jarðeignir ríkisins:
0 20

Þus- kr-

Önnur rekstrargjöld ................................................ ..........1 000

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
Mismunur .............................................................

1 000
17 295
16 295

Fjármunahr< yfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfc-stingar ........................................................

600
15 695

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

16 295

172 Jarðeignasjóður ríkisins:
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ...................................................

9 000
9 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
206 Tilraunabuið á Hesti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

9 000
9 000

3 552
4 473
1315
35

Gjöld samtals ......................................................
9 375
110 Seldar vörur og þjónusta ..................................
6 200
1 80 Framlög úr rikissjóði ......................................... .........3 461
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

9 661
285

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................

36
250

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

286
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207 Tilraunastöðin á Reykhólum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

5 931
1 755
4 176

Tekjur samtals .....................................................

5 931

208 Tilraunastöðin á Akureyri:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

3 348
5 431
649
100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

9 528
4 400
8 148

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

12 548

Þús. kr.

2 194
2 044
1623
70

3 020

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar..........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eiginfjár .............................................

20
3 000
3 020

209 Tilraunastöðin á Skriðuklaustri:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ............
0 70 Vextir ...................................................................

3 553
3 865
1 623
70

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

9111
5 529
10 587

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

16 116

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

7 005

5
7 000
7 005

983
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211 Tilraunastöðin á Sámsstöðum:
Þús-kr0 10 Laun .....................................................................
2 466
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
2 371
0 27 Viðhald .................................................................
1731
0 70 Vextir ................................................................... ............. 50

221

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

6 618
2 400
4 218

Tekjur samtals ....................................................

6 618

Þús- kr-

Áburðarverksmiðja ríkisins:

0
0
0
0
0
0

10 Laun ....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
27 Viðhald ................................................................
60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
70 Vextir ...................................................................
80 Afskriftir ............................................................

225 234
177 261
24 407
701388
102499
80 450

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

1 311 239
1 313 569
36 000
1000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

1 350 569

236 Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ......... ....................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
1 90 Annað ...................................................................

39 330

6 376
12 570
1065
209
2173
22 393
21 750
77
6 000
566

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

28 393

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar .........................................................
3 90 Ánnað ..................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir .............................................................

247
6 000
1 926

4 50

6 000

Ráðstöfuneigin fjár .................................................

0 000

2 173
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237 Stórólfsvallabúið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Víðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

24 854
23 700
200
954

Tekjur samtals ....................................................

24 854

Þús. kr.

6 411
14158
2450
435
1400

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................

310
1090
1 400

238 Fóðuriðjan, ólafsdal:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

4 539
7 753
803
2400

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði .........................................
1 90 Annað ...................................................................

15 495
9 000
5 900
595

Tekjur samtals ....................................................

15 495

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir...............................................................

2 400

239 Grænfóðurverksmiðja, Flatey, A.-Skaftafellssýslu:
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

29 100

2 400

29 100

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

29100
29 100

985
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246 Laxeldisstöð í Kollafirði:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús- kr6 334
636
500
6 126
200
300

Þús-kr-

Gjöld samtals ......................................................
14 096
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
10 496
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......................................... ........ 4 200
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................

14 696
600

900

Inn:

271

4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

300
600

Landgræðslusjóður:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

350
7 000
15
3 500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
1 90 Annað ...................................................................

10 865
7 500
15 500
300

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

23 300

Fj ármunahrey fingar:
Út:
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

12 435

12 435

12 435

503 Garðyrkjuskólabúið á Reykjum:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................

1600
520
230
150

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

2 500
2 500

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþlng).

134

986

Þingskjal 246

2 05

SjávarútvegsráÖuneytið.

211 Fiskimálasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
.30 Vaxtatekjur .........................................................
90 Annað, útflutningsgjald ......................................

20 865
12 000
21 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

33 000

1
1

Þús. kr

2453
1412
17 000

12 135

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ......................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
221

26 000
1135
15 000
12 135

Síldarverksmiðjur ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ............
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ..................................................................

119 520
72 800
30 000
150 000
15 000

Gjöld samtals ............................................................

387 320

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

387 320
24 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

411 320
24 000

Fj ármunahrey fingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
271 Byggingarsjóður hafrannsóknaskips:
0 70 Vextir ...................................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Mismunur .............................................................

24 000
24 000

6 444
6 444
33 055
26 611

987
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Fjármunahreyfingar:

Ot:
3 10 Afborgun lána ......................................................

Þús> kr-

Þús-kr-

26 611

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

26 611

272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

1 136
474
3 500
1097

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

6 207
3 600
6 458

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

10 058

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

3 500
351

274 Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
1 90 Annað, aflatryggingasjóðsgjald .........................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, óráðstafað ..........................................

3 851

3 851

1800
4 200
6 000
102 290
796 700
898 990
892 990
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988
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101

251

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið.

Lögbirtingablaðið:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

9136
9136

Landhelgissjóður:
0 70 Vextir ...................................................................

1864

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
1 90 Annað ...................................................................

1864
200
17 744
6 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

23 944

Þús. kr.

1436
7 600
100

22 080

Fjármunahreyfingar:

Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
371

Kirkjubyggingasjóður:
0 10 Laun .........................
0 70 Vextir ........................
Gjöld samtals ...........
1 30 Vaxtatekjur ..............
1 80 Framlög úr ríkissjóði
Tekjur samtals .........
Mismunur ..................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ....................

22 080
22 080

30
10
40
40

8 000
8 040

8 750

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .

750

8 900

8 000
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372 Kirkjugarðasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

60
40
500

Gjöld samtals ......................................................
600
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
550
1 80 Framlög úr rikissjóði ..........................................
100
1 90 Annað, framlög kirkjugarða............................... .........1 700
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

2 350

Fj ármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ......................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

1500
750

373 Kristnisjóður:
0 90 Yfirfærslur

1 750

500
1 750

8 000

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

8 000
600
7 857

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

8457

Fj ármunahrey fingar:
Út:
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ........................ .............
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir........................... .............
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................. .............

457

957
500
457
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Félagsmálaráðuneytið.

Byggingasjóður ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ...................................... ..................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

221 853
15 000
485 550
1 578 390

Tekjur sanitals ....................................................
Mismunur .............................................................

2 078 940

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................

Þús. kr,

27 005
25 698
169 150

1 857 087

445 280
2 565 477

Inn:
4 10
4 20

Innbeimtar afborganir.........................................

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

160 670
993 000
1 857 087

272 Byggingasjóður verkamanna:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

750
5 700

Tekin lán.....................................................................

Gjöld samtals .....................................

6 450

1

30 Vaxtatekjur ................................................................

31 600

1
1

80 Framlög úr rikissjóði ........................................
90 Annað, framlögsveitarfélaga ..............................

150 000
150 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

331 500
325 050

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10
3 20

Afborgun lána .....................................................
Veitt lán ..............................................................

7 700
321 850

Inn:

4 10
4 50

Innheimtar afborganir........................................
Ráðstöfun eiginfjár ............................................

4 500
325 050

991
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371 Lánasjóður sveitarfélaga:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús- kr1975
1150
33 000

Gjöld samtals ......................................................

36125
09 900
45 000
15 000

1

1
1

30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóöi ........................................

90 Annað, framlagJöfnunarsjóðs ............................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .....................................................

120 000
83 875

50 000

3 20

Veitt lán ....................................................................

274 875

4 10
4 20
4 50

Inn:
Innheimtar afborganir.........................................
Tekin lán..............................................................
Ráðstöfun eiginfjár ............................................

66 000
175 000
83 875

372 Landakaup kaupstaða og kauptúna:
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Tekjur samtals ....................................................

2100
10 000

971

12 100

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

1 500
12 100

Erfðafjársjóður:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

35 000

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur .........................................................
80 Framlög úr rikissjóði .........................................

35 000
7 000
50 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

57 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

29 000

1
1

13 600

22 000

7 000
22 000
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992

972 Bjargráðasjóður íslands:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
30 Vaxtatekjur ..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
90 Annað, frá sveitarfélögum...................................

12 625
2 000
26 000
26 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

54 000

1
1
1

1975
1150
400
9 000
100

41 375

Fjármunahreyfingar:
Ot:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................

Þús. kr.

22 500
64 975

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

46 000
100
41 375

974 Styrktarsjóður fatlaðra:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

4 000

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

4 000
4 000

975 Styrktarsjóður vangefinna:
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

33 500

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

33 500
33 500
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Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
0 90 Yfirfærslur ............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður
greiddur af öðrum) .............................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................
Iðgjöld atvinnurekenda ......................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, gjöld umfram tekjur ........................

Þús. kr.

Þús. kr.

90 800
35 500
3 000
2 000
6 881 800
7 013 100
43 900
6163 300
803 800
7 011 000
2 100

Fjármunahreyfingar:

Út:
3 20 Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..........................................
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ...................................................................

19 000
2 000
-4- 2 100
1 100

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar:
0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ........................
---------- bætur ......................................................

11 600
6 531 840

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

6 543 440
6 543 440

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................

1500

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

20 000

1 500

125
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Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar:
0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga .......................
— bótagreiðslur....................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

W»-kr-

Þús- kr'

10 300
468 700
479 000
479 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 20

Veitt lán ...............................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..........................................

15 000

273 Atvinnuleysistryggingasjóður:
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 90 Yfirfærslur ............................................................
Bótagreiðslur ........................................................
Eftirlaun aldraðra.................................................

13 000
13 000
150 000
113 000

Gjöld samtals ......................................................
..........................................................
80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................
Iðgjöld atvinnurekenda ......................................
90 Annað, framlög sveitarfélaga ............................

289 000
193 000
340 000
170 000
170 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

873 000

1

1
1

30 Vaxtatekjur

15 000

584 000

Fjármunahreyfingar:
3 20
3 90

311

Út:
Veitt lán .....................................................................

400 000

Annað, óráðstafað.................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..............................

294 000

4 50

Ráðstöfun eigin fjár ...............................................

584 000

Þvottahús ríkisspítala:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

42 308
10 850
2 500
3 000
7 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Misinunur .............................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ........................................................

110 000

65 658
78 845
13 187

20187

Inn:

4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

7 000
13 187

995
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371 Landspítalinn:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

785 783
320 865
51 720

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóCi ........................................

1 158 368
1 158 368
187 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

1 345 368

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar..........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

187 000

kr.

Þús. kr.

187 000

187 000

372 Fæðingardeild Landspítalans:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

165 685
50 493
4100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......... ........................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

220 278
220 278
80 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

300 278

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

80 000

80 000

80 000

373 Kleppsspftalinn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

310 832
80 848
16 310
407 990
407 990

374 Vífilsstaðaspítali:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

111689
44185
9 954

Gjöld samtals ......................................................

165 828
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Þús. kr.

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........................................

165 828
10 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:

175 828

3 30

375

10 000

Fjárfestingar...............................................................

10 000

Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

10 000

Kristneshælið:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

44 845
14 642
8 386

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta ..................................
Framlög úr ríkissjóði .......................................

67 873
67 873
10 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

77 873

1 10
1 80

Þús. kr.

10 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

10 000
10000

376 Kópa vogshælið:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

126 790
39 969
5194

Gjöld samtals ......................................................

171 953

Seldar vörur og þjónusta ......................................

171 953

1 10
377

Læknishéraðasjóður:
0 90

Yfirfærslur .................................................................

7 900

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
Tekjur samtals ....................................................

7 900
400
7 500
7 900

378 Námslán læknastúdenta:

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
Tekjur samtals ....................................................
Fj ármunahrey fingar:

2 000
2 000

Út:

3 20 Veitt lán ...............................................................

2 300

Inn:

4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

300

2 000
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421 Vistheimilið í Gunnarsholti:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús>kr13 820
10 211
2 200
300
400

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

26 931
26 931

Fjármunahreyfingar:
Öt:
3 30 Fjárfestingar ........................................................

400

Þús- kr-

Inn:

4 40 Afskriftir ...............................................................

400

471 Gæsluvistarsjóður:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

.........1 000

Gjöld samtals ......................................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................
Mismunur .............................................................

I 000
28 000
27 000

Fj ármunahreyfingar:
Öt:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
911

Brunabótafélag Islands:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ............................................................. ..
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 80 Afskriftir
........................................................
1 10
1 30

Gjöld samtals ......................................................
Seldar vörur og þjónusta ...................................
Vaxtatekjur .........................................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

Fjármunahreyfingar:
Öt:
3 10 Afborgun lána .....................................................
3 20 Veitt lán ..............................................................
3 30 Fjárfestingar .......................................................
3 90 Annað ..................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir.........................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár .............................................

27 000
27 000

30 000
70 000
2 000
590 000
3 000
695 000
675 000
40 000
715 000
20 000

1 000
27 000
3 000
10 000
18 000
3 000
20 000

998
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2 09

101

Fjármálaráðuneytið.

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

99 000
216 400
3 500
840 000
300
4 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

1 163 200
5 259 700
3 000
500

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, greitt í ríkissjóð ...............................

5 263 200

Þús. kr.

4 100 000

Fjármunahreyfingar:
Ot:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................

800
4 600

Inn:

4 10
4 40
102

Innheimtar afborganir.........................................
Afskriftir ..............................................................

Lyfjaverslun ríkisins:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................

1 400
4 000

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

29 000
7 200
1300
66 500
500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

104 500
104 500

0 80

Afskriftir

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir...............................................................
103
0
0
0
0
0

Innkaupastofnun ríkisins:
10 Laun .....................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
27 Viðhald .................................................................
60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
70 Vextir ..................................................................

0 80

Afskriftir

Þús. kr.

500
500
24 612
9 930
500
1 100 000
200

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

650

Gjöld samtals .................................................... .

1 135 892
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Þús. kr.

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað ...................................................................

1 132 000
3 892

Tekjur samtals .....................................................

1 135 892

931 Arnarhvoll:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

8 239
2 718
1500
500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

12 957
12 957

932 Borgartún 7:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnurrekstrargjöld .............................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................

2 350
1 850
1200
4100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

9 500
13110

Fjármunahreyfingar:
Ot:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

3 610

939 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................

Þú*. kr.

3 610

3 610

.........I 100

Gjöld samtals ............................................................

J

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

1

971 Ríkisábyrgðasjóður:
0 10 Laun .....................................................................
5 000
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................................... .........2 500
1 30
1 80

Gjöld samtals ......................................................
Vaxtatekjur ........................................................
Framlög úr rikissjóði .......................................

7 500
35 500
100 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

135 500
128 OoO

Fjármunahrevfingar:
Út:

3 20 Veitt lán .................................................... .
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir ..........................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................ ........ ..........

308 000
180 000
128 000

1000
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2 10
101

Samgönguráðuneytið.

Póstur og sími:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 70 Vextir ....................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................

Þús- kr1 760 000
996 000
194 000
24 000
792 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað ...................................................................

3 766 000
3 778 000
3 000
141000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

3 922 000
156 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .....................................................
3 30 Fjárfestingar1) ....................................................
3 90 Annað ..................................................................
Inn:
4 20 Tekin lán..............................................................
4 40 Afskriftir...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

153 000
792 000
156 000

211 Áhaldahús vegagerðarinnar:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

370 000
90 000
20 000
260 000
50
60 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rfkissjóði ........................................

800 050
808 750
38 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

846 750

Fjármunahrevfingar:
Út:
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
1) Sjá sundurliSun & sérstðku yfirliti nr. 14.

Þús- kl'

182 000
750 000
169 000

46 700

106 700
60 000
46 700

1001
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321 Skipaútgerð ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seidar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

247 835
137 800
110 035

Tekjur samtals ....................................................

247 835

Vitamálastjórn, áhaldahús:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu .........................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ............................................................

114 600
22 600
26 600
8 000
1700
10 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

133 500
177 500
2160

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur, gjöld umfram tekjur........................

179 660

331

Þús. kr.

151 800
70 060
25 975

3 840

Fjármunahrevfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

470
5 690
10 000
-4- 3 840

332 Hafnabótasjóður:
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................

500
38 504
20 000

Gjöld samtals ......................................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................
1 90 Annað ...................................................................

59 004
49 064
70192
500

Tekjur samtals ..........................................................

119 756

Mismunur .............................................................
F jármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .......................................................
3 20 Veitt lán ................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir...............................................
4 20 Tekin lán.................................................................

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarhlng).

60 752

23 400
272 914
35 562

200 000
60 752
126
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333 Landshöfn, Þorlákshöfn:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

31 756
10 400
376 846

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

387 24(5

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

5 490
350 000

Þús. kr.

6 300
1400
2 700
21356

355 490

355 490

334 Landshöfn, Keflavík, Njarðvík:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

11900
2 300
4 500
32122
9 375

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................

60 197
21 700
88 497

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

110 197
50 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........................................

9 375
50 000

335 Landshöfn, Rifi:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .............
0 70 Vextir ...................................................................

2 200
870
2 000
17 353

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóði ........................................
Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .................................................. .

9 375
50 000

22 423
5 070
58 883
63 953
41530
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i
Fjarmunahreyfingar:

*»u». »r.

Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................

6 530
35 000

Inn:

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
471

41 530

Flugmálastjórn:

0
0
0
0
0

10 Laun ...................................................................
20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
27 Viðhald ................................................................
70 Vextir ...................................................................
90 Yfirfærslur ...........................................................

149 686
94 030
16 084
43162
500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr rikissjóÖi ........................................

303 462
47 197
485 725

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

532 922
229 460

Fjármunahreyfingar:
Út:

3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar1) ......................................................
Inn:
4 50 Ráöstöfun eigin fjár ...........................................

27 460
202 000
229 460

ViÖfangsefni:
01 Stjórn flugmála....................................................
02 Reykjavikurflugvöllur .........................................
03 Aðrir flugvellir ...................................................
04 Flugöryggisþjónusta............................................
05 ICAO-deild ............................................................
06 Loftferðaeftirlit ...................................................
07 Alþjóðlegt flugsamstarf .....................................
08 Snjómokstur .........................................................

87 269
49 874
39 243
83 583
1232
4 336
32 925
5 000

Gjöld samtals .................. -..................................

303 462

671 Umferðarmiðstöð:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald ..................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................

233
450
800
475
520

Gjöld samtals ......................................................
5 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, sérleyfissjóður ........................................

2 478
1414
2 400

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

3 814

1) Sjá sundurliSun á sérstöku yfirliti nr. 15.

1 336
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Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............. ...........................

672 Sérleyfissjóður:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 90 Yfirfærslur ...........................................................
1

Gjöld samtals ......................................................
80 Framlög úrrikissjóði ..........................................
Mismunur, óráðstafað .........................................

673 Ferðaskrifstofa ríkisins:
0 10 Laun .....................................................................
0 20

Þus. kr.

Þus. kr.

1 336
1 336

1600
700
2 400
4 700
5 300
600

28 050

Önnur rekstrargjöld ................................................

9 921

0
0
0
0

27 Viðhald ................................................................
70 Vextir ..................................................................
80 Afskriftir .............................................................
90 Yfirfærsla, landkynning ......................................

350
450
950
14 000

1
1
1

Gjöld samtals ......................................................
10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
80 Framlög úr ríkissjóði .......................................
90 Annað, Isl. markaður,Keflavikurflugvelli o. fl.

53 721
35 721
5 000
13 000

Tekjur samtals ....................................................

53 721

1005
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2 11

Iðnaðarráðuneytið.

231 Sementsverksmiðja ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnurrekstrargjöld .............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 70 Vextir ................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús- kr152 585
282 493
31475
142 300
23 550
37100

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

669 503
670 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................
4 90 Annað ...................................................................
232 Landssmiðjan:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ........................
0 70 Vextir ...................................................................

497

38 640
37 100
497
1043

Afskriftir ...................................................................

67 632
13 800
800
80 000
1300
......... 2 500

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 30 Vaxtatekjur ..........................................................
1 90 Annað, húsaleigutekjur ......................................

166 032
165 000
350
1200

Tekjur samtais ....................................................
Mismunur .............................................................

166 550

0 80

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ...............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Þús- kr-

618

500
2 518
2 500
518
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233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg:
0 10 Laun ...................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir
.......................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

131 618
130 000
42 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

172 000

Þús. kr.

87 948
5 090
2 260
22 000
6 996
7 324

40 382

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 20 Tekin lán..............................................................
4 40 Afskriftir..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

30 000
7 324
40 382

234 Lagmetisiðjan Siglósíld:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur til endursölu .......................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

54 481
5 365
800
53 000
2 700
700

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................................

117 046
117 046
5 000

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

122 046

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

2 220
2 780

11210
66 300
196

5 000

5 000
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Landsvirkjun:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 27 Viðhald ................................................................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................

Þús.kr.
133 000
151 000
39 000
430 000
300 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........................................

1053 000
1 473 000
62 000

Tekjur sam.tals ..........................................................
Mismunur .................................................................

1 535 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 10 Innheimtarafborganir..........................................
4 20 Tekin lán...............................................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............................................
4 90 Annað ..................................................................
312 Laxárvirkjun:
0 10 Laun .....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ............................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 70 Vextir ...................................................................
0 80 Afskriftir ..............................................................

482 000

378 000
2 449 000
262 000
4 500
2 210 500
300 000
482 000
92 000

19 700
59 100
9 400
58 000
45 000

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................

191 200
252 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .....................................................
3 30 Fjárfestingar .......................................................
3 90 Annað ..................................................................
Inn:
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........................

47 000
38 800
20 000

59 800

45 000
60 800
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321 Rafmagnsveitur ríkisins:
0 10 Laun ....................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
0 60 Hráefni og vörurtil endursölu ..........................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
1 90 Annað, orkusjóður .............................................
1 90

Annað, heimtaugargjöld

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

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .......................................................
F jármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar, almennar1) ..................................
Fjárfestingar, rafvæðing í sveitum ....................
Fjárfestingar, stofnlína S-V-N-land ....................
inn:
4 20 Tekin lán...............................................................
4 40 Afskriftir .............................................................
4 50 Ráðstöfun eigin fjár
....................................
4 90 Annað, orkusjóður, rafvæðingí sveitum ...........
331 Jarðboranir rikisins:
0 10 Laun ......................................................................
0 20 Önnur rekstrargjöld
....................................
0 27 Viðhald .................................................................
0 60 Hráefni og vörur tilendursölu ..........................
0 70 Vextir ..................................................................
0 80 Afskriftir .............................................................
Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................
Mismunur .............................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána .....................................................
3 30 Fjárfestingar .......................................................
Inn:
4 20 Tekin lán..............................................................
4 40 Afskriftir ..............................................................
4 50 Ráðstöfun eiginfjár ............................................
4 90 Annað ...................................................................

1) SjA sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 16.

Þús. kr.

Þús. kr.

177 000
516 000
495 000
246 000
401000
1 835 000
1 395 000
440 000
20 000
1 855 000
20 000

401 000
1 027 000
110 000
250 000
1 257 000
401000
20 000
110 000

38 800
13 200
6 300
13 000
4 830
6 000
82130
84 960
2 830

11 959
333 000
333 000
6 000
2 830
3129
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332 Jarðvarmaveitur ríkisins:
Þús< kr0 20 Önnur rekstrargjöld ...........................................
3 640
0 27 Viðhald .................................................................
2 944
0 70 Vextir ...................................................................
14133
0 80 Afskriftir ............................................................... .........6 583

371

Gjöld samtals ......................................................
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..................................

27 300
27 300

Fjármunahreyfingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 30 Fjárfestingar ........................................................
Inn:
4 20 Tekin lán ...........................................................
4 40 Afskriftir ...............................................................

6 583
100 000
100 000
6 583

Orkusjóður:

0
0
0

20 Önnur rekstrargjöld ............................................
70 Vextir ...................................................................
90 Yfirfærslur ............................................................

3 500
238 670
546 257

Gjöld samtals ......................................................
Vaxtatekjur .........................................................
Framlög úr rikissjóði .......................................

788 427
181777
609 650

Tekjur samtals ....................................................
Mismunur .............................................................

791 427

1 30
1 80

Fj ármunahrey fingar:
Út:
3 10 Afborgun lána ......................................................
3 20 Veitt lán ...............................................................
3 90 Annað ...................................................................
Inn:
4 10 Innheimtar afborganir..........................................
4 20 Tekin lán...................................................... .....
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........................................

Alþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþing).

3 000

272 573
663 000
18 350
230 923
720 000
3 000

127
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6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt:
I Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er
afgreidd hafa verið trá Alþingi 1974 og hafa í för með sér tekjur eða
gjöld fyrir ríkissjóð. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, í'orsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir fjárliagstíinabilið.
II Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum
og rennur til eflingar slysavarna hér við land.
III Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld
síma árið 1975 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir
á vinnustað.
IV Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunarskipa í Norðurhöfum.
V Að heimila Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða Landgræðslusjóði 1 kr. af hverjum seldum vindlingapakka.
VI Að leyfa Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi
tslands 75 aura af hverjum seldum vindlingapakka.
VII Að leyfa Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða allt að 1 kr.
til Slysavarnafélags Islands og íþróttasambands Islands af hverjum seldum vindlingapakka, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu.
VIII Að ákveða, að ein króna af tekjum Landssímans af hverju seldu skrauteyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Islands.
IX Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna skv. gömlum reglum, sbr.
lið 09 382 í fjórðu grein fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lögboðnum lífeyrissjóði, uppbót á eftirlaun sin, sem sé hliðstæð þeirri
hækkun, er sjóðsfélagar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fengu við
gildistöku laga nr. 29/1963.
X Að endurgreiða innflutningsgjald af bensíni fyrir notkun snjóbifreiða
eftir nánari reglum, sem ráðuneytið setur.
XI Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af visinda-

tækjum, sem íslenskar vísindastofnanir kynnu að eiga kost á endurgjaldslaust frá erlendum aðilum.
XII Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 09 382-—384 í 4. gr. fjárlaga
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna
ríkisins.
XIII Að innheimta ekki aðflutningsgjöld né söluskatt af munum, sem aðilar
búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. Fjármálaráðuneytið setur
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
XIV Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bæklingum og ritum, sem seld eru eða dreift erlendis til landkynningar.
XV Að heimila Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða allt að 20 auruni
af hverjum seldum eldspýtustokk til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
XVI Að taka allt að 30 m. kr. lán til byggingar vörugeymslu Skipaútgerðar ríkisins í Reykjavík (endurveiting).
XVII Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjald síma
árið 1975 hjá allt að 25 fötluðum mönnum eftir tilnefningu Sjálfsbjargar,
landssambands fatlaðra.
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XVIII A8 fella niöur áhættugjald (ábyrgöargjald) samkvæmt lögum nr. 37/1961,
um ríkisábyrgöir, af lánum til kaupa á skuttogurum samkvæmt lögum
nr. 40/1970, sbr. lög nr. 78/1972 og lög nr. 28/1972, þ. e. varöandi
þann hluta lánsins, sem er umfram lán fiskveiðasjóðs.
XIX Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af visindatækjum og -búnaði
til Norrænu eldfjallarannsóknastöðvarinnar.
XX Að ábyrgjast lán allt að 30 m. kr. vegna tækjakaupa og endurskipulagningar Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg.
XXI Að ábyrgjast allt að 60 m. kr. Ján til byggingar fiskvinnslustöðva og
stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af
matsverði hverrar framkvæmdar.
XXII Að selja húseign Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg að Þingholtsstræti 6
ásamt tilheyrandi eignarlóð.
XXIII Að hafa makaskipti á Austurstræti 12 annars vegar og húseignunum að
Fríkirkjuvegi 7, 7a og Laufásvegi 16 hins vegar.
XXIV Að selja fasteignir Rannsóknastofnunar landbúnaðarins á Akureyri og
verja söluandvirði þeirra til kaupa á Möðruvöllum í Hörgárdal og til
uppbyggingar þar.
XXV Að endurgreiða þinglýsingargjöld af afsölum vegna b/v Skafta SK-3,
b/v Karlsefnis, b/v Krossavíkur, m/s Akraborgar, b/v Framtíðarinnar,
b/v Trausta og b/v Suðurness.
XXVI A8 hafa makaskipti á landi úr Laxeldisstöð rikisins i Kollafirði, vestan
nýja Vesturlandsvegar og sunnan Kollafjarðar annars vegar og á spildu
úr landi jarðarinnar Naustaness, Kjalarneshreppi, hins vegar.
XXVII A8 kaupa húsnæði fyrir skattstofuna á Isafirði og taka við lánum, er
slíkri eign kunna að fylgja.
XXVIII Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og tækjum til Mjólkárvirkjunar.
XXIX Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af eldsneytisaflstöðvum Rafmagnsveitna rikisins.
XXX Að leggja fram 25 m. kr. upp í hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Suðurnesja.
XXXI Að leggja fram 30 m. kr. sem hlutafé til Herjólfs hf., Vestmannaeyjum,
vegna kaupa á Vestmannaeyjaferju.

XXXII Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af dísilrafstöð fyrir Rafveitu Isafjarðar.
XXXIII Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni,
vélum og tækjum til stækkunar Skeiðfossvirkjunar.
XXXIV Að fella niður sem eigið framlag ríkissjóðs til Áburðarverksmiðju rikisins
skuld verksmiðjunnar við ríkissjóð, að fjárhæð kr. 44113 000, vegna
ógreiddra aðflutningsgjalda.
XXXV Að hafa makaskipti á landspildu úr Helluvaðslandi í Rangárvallahreppi
til hagræðingar vegna uppsetningar landamerkjagirðinga.
XXXVI Að ábyrgjast allt að 50 m. kr. lán fyrir Náttúrulækningafélag Islands
vegna byggingar heilsuhælis í Hveragerði, gegn tryggingum, sem rikisstjórnin metur gildar.
XXXVII Að hækka framlög skv. þingsályktun um, landgræðslu- og gróðurverndaráætlun frá 28. júlí 1974 í samræmi við þá hækkun framkvæmdakostnaðar,
sem kann að verða skv. útreikningi Hagstofu fslands.
XXXVIII Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af jarðbor, sem Jarðboranir
rikisins flytja inn frá Bandaríkjunum.
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XXXIX Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af stjörnukíki, sem Valhúsaskóli fær að gjöf.
XL Að festa kaup á Nesstofu, ásamt hæfilegri lóð.
XLI Að endurgreiða söluskatt og aðflutningsgjöld af sjúkrabifreið fyrir
Hvammstangalæknishérað.
XLII Að taka lán allt að 100 m. kr. til kaupa á tækjum fyrir Landhelgisgæsluna.
XLIII Að ábyrgjast allt að 80 m. kr. lán fyrir Sjómannadagsráð í Reykjavík
og Hafnarfirði vegna nýbyggingar dvalarheimilis aldraðra í Hafnarfirði,
gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar.
XLIV Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af merktum borðbúnaði
spítala, hæla, elliheimila og annarra heilsugæslustöðva.
XLV Að taka lán allt að 50 m. kr. til að ljúka íramkvæmdum við Fæðingardeild Landspítalans.
XLVI Að taka lán allt að 20 m. kr. til að leggja varanlegt slitlag á flugvöllinn á
ísafirði. Lánið verði endurgreitt af framkvæmdafé til flugvalla á árinu 1976.
XLVII Að ábyrgjast fyrir St. Jósefsspítala í Hafnarfirði allt að 15 m. kr. lán
vegna viðbyggingar við spítalann gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin
metur gildar.
XLVIII Að ábyrgjast lán allt að 15 m. kr. fyrir Bandalag starfsmanna ríkis og
bæja til áframhaldandi uppbyggingar orlofsheimila að Munaðarnesi gegn
tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar.
XLIX Að heimila Hafnabótasjóði að taka lán allt að 40 m. kr. til að létta greiðslubyrði hafnarsjóða af lánum samkv. reglum sjóðsins. Ráðherra skal gera
tillögu til fjárveitinganefndar um skiptingu fjárins, og skal við skiptinguna hafa hliðsjón af tekjum og gjöldum hafnarsjóðs, framlagi sveitarfélags til hafnarsjóðs, fólksfjölda og öðrum þeim atriðum, sem hafa
áhrif á greiðslugetu hafnarsjóðsins.
L Að breyta inneign Ríkisábyrgðasjóðs hjá flóabátnum Baldri að upphæð
allt að 10 m. kr. í hlutafjáreign ríkissjóðs í félaginu.
LI Að taka lán allt að 350 m. kr. vegna stofnlinulagnar frá Andakilsárvirkjun
að Laxárvatni í A.-Hún.
LII Að taka lán allt að 150 in. kr. vegna undirbúningsframkvæmda Kröfluvirkjunar.
LIII Að taka lán allt að 150 m. kr. til undirbúningsframkvæmda vegna Bessastaðaárvirkj unar.
LIV Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til stofnlinu frá Andakílsárvirkjun að Laxárvatni í A.-Hún.
LV Að ábyrgjast fyrir Skúla Pálsson fiskræktarbónda allt að 15 m. kr. lán
vegna byggingar fiskeldisstöðvar í landi jarðarinnar Þóroddsstaða II í
ölfushreppi gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar.
LVI Að fella niður að hálfu eða endurgreiða að hálfu sölugjald á vélum, tækjum, vélahlutum og varahlutum til samkeppnisiðnaðar. Setur fjármálaráðuneytið nánari reglur um, til hvaða véla sölugjaldslækkun þessi taki,
svo og um alla framkvæmd hennar.
LVII Að taka lán vegna kostnaðar við laxastiga í Laxá í Þingeyjarsýslu vegna
samnings í sambandi við virkjun Laxár.
LVIII Að verja allt að 5 m. kr. til undirbúnings byggingu skólahúsnæðis fyrir
þroskahömluð börn.
LIX Að taka allt að 200 m. kr. að láni hjá Seðlabanka Islands til 5 ára og renni
það sem óafturkræft framlag rikissjóðs til Áburðarverksmiðju rikisins.
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LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
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Lántökuheimildir, sbr. 1. gr. í:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að fjárhæð allt að 600 m. kr.
Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ný ríkisskuldabréf eða spariskirteini, eftir þvi sem á þarf að halda í stað þeirra, er upphaflega verða útgefin skv. lið LX, að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót.
Til viðbótar fyrri heimildum cr fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs
heimilt að gefa út til sölu innanlands happdrættisskuldabréf, samtals að
fjárhæð 116 m. kr., vegna vegaframkvæmda á Skeiðarársandi.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 403.5
m. kr. innlent lán til að standa undir kostnaði við framkvæmdir í vegamálum skv. Norður- og Austurlandsáætlunum.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 35 m. kr.
lán vegna hafnarframkvæmda við landshöfnina í Rifi.
Fjármálaráðherra er heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs allt að 50 m. kr.
lán vegna hafnarframkvæmda við landshöfnina í Keflavík og Njarðvik.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka allt að 667
m. kr. innlent lán, þar af 367 m. kr. vegna orkumála og 300 m. kr. vegna
vegamála.

7. gr.
Skattvísitala árið 1975 skal vera 151 stig, miðað við 100 stig árið 1974.
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SÉRSTÖK YFIRLIT
1. Tðnskólar (02 516).
1. Reykjavík ....................................................................
2. Hafnarfjörður ...............................................................
3. Keflavík ........................................................................
4. Akranes ........................................................................
5. tsafjörður ....................................................................
6. Akureyri ......................................................................
7. Akureyri, til undirbrin. verknámsd............................
8. Neskaupstaður .............................................................
9. Vestmannaeyjar ...........................................................
2. HúsmæÖraskólar (02 553).
1. Varmaland ...................................................................
2. Staðarfell ....................................................................
3. Laugarvatn .................................................................
3. Héraðsskólar (02 608).
1. Reykholt .....................................................................
2. Núpur ............................................................................
3. Reykir ...........................................................................
4. Reykjanes ....................................................................
5. Laugar ..........................................................................
6. Eiðar .............................................................................
7. Skógar ..........................................................................
8. Laugarvatn ...................................................................

Þús kr.

Þús. kr.

12 000
5 000
1 000
2 000
2 000
3 600
1 000
2 400
5 000
-------------

34 000

1000
100
4 900
-------------

6 000

20 000
6 000
30 000
30 000
20 000
ÍIOOO
4 000
3 000
-------------

124 000

4. Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra (02 762).

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

Réttarholtsskóli ........................................................
Fossvogsskóli ...........................................................
Árbæjarskóli, 2. áf....................................................
Árbæjarskóli, 3. áf....................................................
Hvassaleitisskóli, 2. áf..............................................
Fellaskóli, 1. áf.........................................................
Fossvogsskóli, 2. áf....................................................
Hólabrekkuskóli ......................................................
Höfðaskóli, 1. áf........................................................
Hagaskóli, íþr.............................................................
Fellaskóli, breytingar .............................................
Fjölbrautaskóli, 1. áf................................................
Fjölbrautaskóli, 2. áf. C .............................................
Kvennaskóli..............................................................
Langholtsskóli .........................................................
Vogaskóli, 5. áf.........................................................

1 013
6 598
1 330
13 785
104
18 000
12 429
20 000
10 000
18 000
13 757
9 000
38 000
5 000
16 000
40 000

18. Akranes, barnaskóli, lóð ........................................

1 500

8.

9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Þús kr.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Akranes, gagnfræðaskóli .........................................
Akranes, iþróttahús .................................................
Kleppjárnsreykir, íbúðir og lóð .....................
Kleppjárnsreykir, íbúð Hvanneyri I ....................
Varmaland, íbúðir ..................................................
Varmaland, íþróttahús ...........................................
Borgarnes, íþróttahús .............................................
Borgarnes, lóð ..........................................................
Laugagerðisskóli, jarðboranir ................................
Laugagerðisskóli, íbúðir ..........................................
Laugagerðisskóli, skóli — íþr..................................
Lýsuhóll ...................................................................
Hellissandur, iþróttahiis .........................................
Hellissandur, skóli ..................................................
Grundarfjörður, íbúð ...............................................
Grundarfjörður, skóli .............................................
Stykkishólmur, skóli ...............................................
Stykkishólmur, íbúð ...............................................
Búðardalur, skóli, 1. áf............................................
Laugar, skóli, 2.-4. áf..............................................

9 000
17 000
798
2 500
3 741
9 000
16 000
329
500
954
1 000
500
14 000
2 500
418
4 500
7 000
1670
7 500
6 551

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ísafjörður, barnask....................................................
ísafjörður, smábarnask.............................................
ísafjörður, skólastjóraíbúð ....................................
Reykhólar .................................................................
Barðaströnd...............................................................
Barðaströnd, íbúð ....................................................
Patreksfjörður ..........................................................
Þingeyri .....................................................................
Mýrahreppur .............................................................
Flateyri ....................................................................
Suðureyri ...................................................................
Bolungarvík, sundlaug ...........................................
Súðavik, íbúð ...........................................................
Hólmavik ...................................................................
Fells- og Óspakseyrarhr............................................
Bæjarhreppur ...........................................................
Sauðárkrókur, dag- og heimavist .........................
Sauðárkrókur, verkkennsluhús ...............................
Sauðárkrókur, sundlaug .........................................
Staðarhreppur...........................................................
Laugarbakki, skóli, 1. áf...........................................
Laugarbakki, skóli, 2. áf...........................................
Þverárhreppur ..........................................................
Húnavellir, skóli, 2. áf. — íbúð ...........................
Skagaströnd .............................................................
Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf..................................
Lýtingsstaðahr.,iþróttaaðst.........................................
Hólahreppur .............................................................
Hofsós, skóli, 1. áf...................................................
Hofsós, skóli, 2. áf...................................................
Hofsós, skóli, 3. áf....................................................
Haganeshreppur, sundlaug ......................................

404
1 000
1 000
717
5 477
375
500
3 000
7 760
4 000
500
12 000
1363
5 000
3 000
8 000
12 000
1 000
1 519
3 000
1 000
18 000
1213
20 000
1000
33 000
2 494
4 000
2 958

7 000
3 000
844

Þús. kr.
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Þús kr.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Akureyri, Glerárskóli, 1. áf.....................................
Akureyri, Glerárskóli, 2. áf.....................................
Akureyri, Lundaskóli, 1. áf.....................................
Akureyri, Lundaskóli, 2. áf.....................................
Akureyri, Oddeyrarskóli .........................................
Akureyri, iþróttahús ...............................................
Húsavík, gagnfræðask...............................................
Húsavík, gagnfræðaskóli,2. áf..................................
Ólafsfjörður, skóli .................................. ................
Ólafsfjörður, heimav.................................................
Svarfaðardalur, skóli ...............................................
Svarfaðardalur, mötuneyti ......................................
Dalvik, heimav...........................................................
Hrísey ......................................................................
Árskógshreppur ........................................................
Þelamörk, skóli ........................................................
Hrafnagilsskóli, 2. áf., ibúðir ................................
Stórutjarnaskóli, skóli .............................................
Stórutjarnaskóli, sundlaug ......................................
Skútustaðahreppur, skóli ........................................
Reykdælahreppur, skóli .........................................
Hafralækjarskóli ......................................................
Hafralækjarskóli, iþróttaaðst....................................
Skúlagarður, íbúð ....................................................
Lundur, ibúð ...........................................................
Lundur, leikfimisalur .............................................
Lundur, skóli ...........................................................
Þórshöfn ...................................................................

2 706
10 000
16 160
10 000
3 000
3 000
1944
3 000
4 187
280
670
1 0Ö0
14 000
500
494
7 528
7 552
8 492
3 500
302
500
6 361
10 000
2 000
235
488
8 000
1600

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Seyðisfjörður, skóli .................................................
Seyðisfjörður, íbúð ..................................................
Seyðisfjörður, sundlaug .........................................
Neskaupstaður, barnaskóli ......................................
Neskaupstaður, gagnfræðaskóli ....................... .
Hliðarhreppur o. fl., skóli ......................................
Borgarfjarðarhreppur ...............................................
Hallormsstaður, skóli .............................................
Egilsstaðir, skóli ......................................................
Egilsstaðir, íþróttah. — sundl..................................
Eiðahreppur, ibúð ....................................................
Eskifjörður, skóli ....................................................
Reyðarfjörður, íþróttah.............................................
Búðahreppur, skóli ..................................................
Djúpivogur, skóli ....................................................
Nesjahreppur, skóli, 1. og 2. áf..............................
Nesjahreppur, mötuneyti.........................................
Höfn, gagnfræðaskóli, 1. áf.....................................

500
971
4 000
5 281
1 000
2 000
838
241
3 862
2 000
968
4 000
10 000
6 000
5 048
3 407
3000
5 771

117.
118.
119.
120.
121.
122.

Vestmannaeyjar, barnask..........................................
Vestmannaeyjar, sundlaug ......................................
Kirkjubæjarklaustur, skóli ......................................
Kirkjubæjarklaustur, ibúðir og sundl.....................
Vik i Mýrdal ...........................................................
Rangárvallahr., kennarabúst.....................................

3 296
2 000
3 974
6 000
7 500
3000

Þús. kr
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Rangárvallahr., lóðir ...............................................
Laugaland, stækkun .skólans ..................................
Selfoss, gagnfræðask..................................................
Selfoss, verknámshús ...............................................
Hraungerðishreppur, skóli ......................................
Villingaholtshreppur.................................................
Skeiðahreppur, sundl.................................................
Gnúpverjahreppur, íbúð .........................................
Hrunamannahreppur, íbúðir ..................................
Biskupstungnahreppur, ibúð ..................................
Biskupstungnahreppur, sundl...................................
Grímsneshreppur, sundl............................................
Hveragerði, skólastjóraíbúð ....................................
Hveragerði, íþróttahús ...........................................
Þorlákshöfn .............................................................

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Keflavík, gagnfræðask., 2. áf..................................
Keflavík, íþróttahús .................................................
Keflavík, barnaskóli .................................................
Krýsuvík ...................................................................
Grindavík, skólastjóraibúð ....................................
Grindavík .................................................................
Sandgerði, iþr.............................................................
Njarðvíkurhr., íþróttahús ........................................
Njarðvíkurhr., skóli .................................................
Vatnsleysuströnd, skóli ...........................................
Garðahreppur, íþróttahús ........................................
Garðahreppur, gagnfræðask......................................
Garðahreppur, skóli .................................................
Bessastaðahreppur ..................................................
Seltjarnarnes, skóli .................................................
Mosfellshreppur, gagnfræðask..................................
Mosfellshreppur, barnask..........................................
Mosfellshreppur, iþróttahús ....................................
Kjósarhreppur ..........................................................
Kópavogur, Þinghólssk., 2. áf..................................
Kópavogur, Kópavogssk., 2. áf................................
Kópavogur, Kópavogssk., 3. áf................................
Kópavogur, Digranessk..............................................
Kópavogur, Digranessk., nýr áf..............................
Hafnarfjörður, iþróttah.............................................
Hafnarfjörður, Víðistsk., 2. áf..................................
Hafnarfjörður, Flensborgarsk., 2. áf......................
Hafnarfjörður, Viðistsk., 3.—4. áf...........................

15 000
1000
12 000
26 000
1040
3 000
2 000
10 000
9 000
5 000
10 800
22 000
3 500
3 000
30 000
4 000
3 978
1 000
1450
15 000
1 622
19 000
240
4 000
1 388
1 201
14 000
10 000
-------------

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

undirbúnings að framkvæmdum við skólabyggingar:
Laugalækjarskóli ........................................................
Seljaskóli .....................................................................
ölduselsskóli .............................................................
Eiðisgrandaskóli ........................................................
Borgarnesskóli ............................................................
Ólafsvík, skóli ............................................................
Grundarfjörður,sundlaug ..............................................

300
300
300
300
300
300

Alþt. 1974. A. (96. lögRjafarþing).

Þús. kr.

244
1 000
25 000
4 000
2 500
900
6 500
513
7 594
2100
4 229
5 562
290
5 500
3 756

1008 364

300
128
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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.

Bíldudalur, íþróttahús ...............................................
Súðavik, skóli ............................................................
Hvammstangi, sundlaug ...........................................
Haganeshreppur, skóli ...............................................
Dalvík, skóli .............................................................
Þelamörk, íþróttahús .................................................
Hrafnagil, iþróttahús .................................................
Hrafnagil, barnaskóli ...............................................
Grenivík, skóli ...........................................................
Reykdælahreppur, íbúð ...........................................
Skútustaðahreppur, sundlaug ..................................
Kópasker, skóli ..........................................................
Raufarhöfn, íþróttahús —sundl.................................
Vopnafjörður, iþróttahús —sundl.............................
Hallormsstaður, iþróttahús— íbúð .........................
Breiðdalshreppur, skóli .............................................
Höfn, Hornafirði ........................................................
Austur-Landeyjar, skóli ...........................................
Vestur-Landeyjar, skóli ...........................................
Hvolhreppur, skóli — sundlaug .............................
Rangárvallahreppur, skóli .......................................
Selfoss, barnaskóli ....................................................
Eyrarbakki, barnaskóli .............................................
Stokkseyri, sundlaug .................................................
Þorlákshöfn, barnaskóli ...........................................
Laugardalshreppur, ibúð ...........................................
Seltjarnarnes, sundlaug .............................................
öldutúnsskóli, 3. áf.....................................................
Snælandsskóli, Kópavogi ..........................................

Þús kr.

Þús. kr.

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
-------------

10 800
1 019 164

5. Dagvistunarheimili, framlag til byggingarframkvæmda
(02 803).
a. Dagheimili og leikskólar:
1. Akureyri ........................................................... ..
2. Borgarnes ...........................................................
3. Hafnarfjörður .................................................... .
4. Húsavík ...............................................................
5. Kópavogur ............................................................
6. Ólafsvík ...............................................................
7. Byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra .
8. Húsfélögin Æsufelli 2—4—6, Reykjavik ...........
9. Reykjavík:
a. Ármúli 8A........................................................
b. Dyngjuvegur ...................................................
c. Háaleitisbraut 70
......................................
d. Kaplaskjólsvegur ...........................................
e. Rjúpnafell ......................................................
f. Selásblettur 4 ...................................................
g. Völvufell ........................................................
10. Sauðárkrókur ......................................................

375
1756
7 600
5 754
2 210
1692
1 787
1 300
7 661
719
5 893
195
1 138
304
2176
1395
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11. Seyðisfjörður ......................................................
12. Siglufjörður ..........................................................
13. Vatnsleysustrandarhr.............................................
h.

Nýjar dagvistunarstofnanir:
1. Akranes, leikskóli.................................................
2. Akranes, dagheimili .............................................
3. Akureyri ...............................................................
4. Garðahreppur ......................................................
5. Keflavík ...............................................................
6. Reykjavík:
a. Breiðholt III, dh................................................
b. Breiðholt III, leikskóli ..................................
c. Breiðholt III, skd.............................................
d. Breiðholt II, dh................................................
e. Breiðholt II, leiksk.........................
f. Austurbær, skd..................................................
g. Borgarsjúkrahús ..........................................
h. StarfsmannafélagSkýrsluvéla ........................
i. Áhugafél. Hábær 28 .......................................
7. Skagaströnd ........................................................
8. Vestmannaeyjar ...................................................
9. Vestmannaeyjar, leiksk.........................................
10. Bolungarvík ..........................................................
11. Bildudalur ............................................................
12. Selfoss .................................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

2 281
151
113
------------- -

44 500

800
100
2 000
1500
190
2 000
1 500
100
2 000
100
100
1500
100
100
900
500
100
1 000
1000
100
--------------

15 600
60 100

6. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis
(02 982 17).
1. Ásmundur Sveinsson .................................................
2. Brynjólfur Jóhannesson ...........................................
3. Finnur Jónsson ........................................................
4. Guðm.undur Daníelsson ...........................................
5. Guðmundur G. Hagalin ...........................................
6. Gunnar Gunnarsson .................................................
7. Halldór Laxness ........................................................
8. Indriði G. Þorsteinsson ...........................................
9. Kristmann Guðmundsson ..........................................
10. Ríkarður Jónsson ....................................................
11. Tómas Guðmundsson ...............................................
12. Þorvaldur Skúlason .................................................
7. Til byggingar íþróttamannvirkja (02 986 04).
a. önnur greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja samþykktra í fjárlögum 1973:
1. Fimleikafélag Hafnarfj., íþróttavöllur ..............
2. Kópavogur, leikvangur, 1. áfangi ......................
3. Reykjavík, Árbæjarvöllur ..................................
4. Reykjavik, Bláfjöll (skíðamannv.) .................

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
-------------

Kr541000
6 588 200
420 000
1269 200

4 200

Kr
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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.

Reykjavík, Laugardalsframkv., 2. áfangi .........
Reykjavík, Sundlaug Vesturb., 2. áfangi ...........
Knattspyrnufél. Fram, vallarhús .............. .........
Glímufél. Ármann, íþróttahús.............................
Knattspyrnufél. Valur, grasvöllur ......................
Knattspyrnufél. Reykjavikur, iþróttahús ...........
ísafjörður, gras- og malarvöllur .......................
Ólafsfjörður, malarvöllur ....................................
Knattspyrnufél. Þór, Akureyri, malarvöllur ....
Húsavík, grasvöllur .............................................
Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar ................
Umf. Víðir, Gerðahr., malarvöllur......................
Umf. Þróttur, Vatnleysustr., malarvöllur .........
Umf. Afturelding, Mosf., malarvöllur ................
Borgarnes, malarvöllur ........................................
Ums. Borgarfjarðar, VarmaL, íþróttavöllur ....
Eyrarsveit, malarvöllur .......................................
Stykkishólmur, malarvðllur ...............................
Patreksfjörður, malarvöllur ................................
Þingeyri, malarvöllur ..........................................
Bolungarvík, malarvöllur ....................................
Skagaströnd, malarvöllur ....................................
Þórshöfn, sundlaug .............................................
Egilsstaðahreppur, malarvöllur...........................
Hvammshr. (Vík í Mýrdal), malarvöllur .........
Selfoss, íþróttasvæði .............................................

b. Fyrsta greiðsla af fjórum til iþróttamannvirkja samþykktra í fjárlögum 1974:
1. Knattspyrnufél. Haukar, iþróttahús ..................
2. Golfkl. Keilir, golfvöllur og hús .......................
3. Kópavogur, malarvöllur og vallarhús................
4. Tennis- og badmintonfél. Rvikur, íþróttahús ..
5. Knattspyrnufél. Rvíkur, grasvöllur og þakl...........
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, áhöld ............................
7. Knattspyrnufél. Víkingur, skíðaskáli
..............
8. Ungtemplarafél. Hrönn, skíðaskáli ......................
9. Knattspyrnufél. Víkingur, lýsing við völl..........
10. Knattspyrnufél. Fram, grasvöllur .......................
11. Reykjavík, vallarhús í Árbæjarhverfi ..............
12. Reykjavík, skautasvell.........................................
13. Akranes, hlaupabraut .........................................
14. Golfkl. Leynir, golfvöllur ....................................
15. Sauðárkrókur, völlur, framh................................
16. Golfkl. Siglufjarðar, golfvöllur ...........................
17. Skíðafél. Siglufj., Skíðaborg, skiðastökkbr.........
18. Iþróttabandalag Siglufj., iþróttamst. Hóli .........
19. Olafsfjörður, golfvöllur........................................
20. Akureyri, skiðahótel.............................................
21. Akureyri, skíðatogbraut og skiðatroðari ...........
22. Akureyri, skíðastökkbraut ..................................
23. Knattspyrnufél. Akureyrar, iþróttavöllur .........
24. Sjóróðrafélag Akureyrar, bátar ..........................

Kr.

5 097 800
3 651 000
1 165 600
2 683 000
567 500
1 313 300
782 200
465 700
218 300
1 201 200
1 770 000
222 900
164 700
189 700
373 800
170800
240 000
295 600
446 400
243 700
245 000
226 500
196 600
226 500
286 000
505 300
------------31 767 500

1 378 900
284 600
65 700
3 571600
597 100
12 400
115 900
75 300
27 400
472 300
1 053 000
4 257 000
514 800
70 300
228 900
71 200
251 900
227 200
71200
306 000
467 700
210 800
197 200
25 300
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
c. Til
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.

Kr.

Húsavík, skíðatogbraut ........................................
168 400
Neskaupstaður, íþróttavöllur...............................
220 400
Vestmannaeyjar, malarvöllur .............................
262 800
Miðneshreppur, malarvöllur ...............................
136 900
Njarðvíkurhreppur, malarvöllur .........................
60 800
Grindavik, malarvöllur ........................................
48 500
Umf. Islendingur, Andakíl, sundlaug ................
105 200
Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, íþróttav. ..
23800
Umf. Barðastr., sundlaug ....................................
125 900
Flateyrarhreppur, iþróttavöllur .........................
168 400
Suðureyrarhreppur, íþróttavöllur .......................
230 300
Hólmavikurhreppur, íþróttavöllur ......................
52 600
Umf. Kirkjubólshrepps, íþróttavöllur..........
23
700
Umf. Kormákur, Hvammstanga, íþróttavöllur ..
267800
Umf. öxndæla, íþróttavöllur ................................
12 000
Umf. Geislinn, S.-Þing., íþróttavöllur .................
110 600
Reykjahreppur, íþróttavöllur...............................
53 100
Skútustaðahreppur, íþróttavöllur .......................
462 700
Umf. Bjarmi, Fnjóskadal, íþróttavöllur ............
12 000
Umf. Borgarfj., N.-Múl., íþróttavöllur ...............
39 400
Eskifjörður, íþróttavöllur ....................................
839 300
Umf. Hrafnkell Freysgoði, Breiðd., íþróttav. ...
15900
Umf. Máni, Nesjum, íþróttavöllur .....................
126 000
Hafnarhreppur, A.-Skaft., iþróttavöllur .............
839 400
Hveragerði, böð við sundlaug .............................
105 200
------------19 064 800
undirbúnings nýrra íþróttamannvirkja:
Reykjavík, íþróttavöllur i Fossvogi ..................
333 000
Reykjavík, íþróttavöllur í Breiðholti II .............
333 000
Knattspyrnufél. Rvíkur, lyfta í Skálafelli.........
140 000
íþróttafél. Rvíkur, skáli í Bláfjöllum ................
120 000
Knattspyrnufél. Þróttur, vallarhús, grasvöllur ..
575 000
Golfkl. Suðurnesja, völlur, Leiru .......................
100 000
Seltjarnarnes, iþróttavöllur ................................
220 000
Fimleikafél. Hafnarfjarðar, grasvöllur .............
35 000
Garðahreppur, tæki, íþróttavöllur, sundlaug ...
53000
ólafsvikurhreppur, grasvöllur ...........................
60 000
íþróttabandalag Akraness, tæki .........................
10 000
Stykkishólmshreppur, sundlaug, 2. áfangi.......
15 000
Golfkl. Borgarness, völlur ..................................
50 000
Héraðsfélagsh. og íþróttahús að Varmalandi ...
20000
Iþróttafél. Grettir, Flateyri, skíðalyfta ..............
15 000
Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús .............
90 000
Skíðafél. Siglufj., Skíðaborg, skíðalyfta....
55
000
Skíðafél. Fljótamanna, skíðaíþróttaaðstaða ....
30000
Raufarhafnarhreppur, íþróttavöllur ..................
52 000
Umf. Reynir, Árskógsströnd, sundlaug.....
30
000
Umf. Mývetningur, vallarhús......................
40
000
Héraðssamband S.-Þing„ stækkun vallar að
Laugum .................................................................
30 000
Golfklúbbur Húsavíkur, völlur ...........................
50 000
Skútustaðahreppur, vallarhús og sundlaug.....
145 000
Þórshöfn, íþróttavöllur ........................................
52 000
Golfkl. Hafnarhrepps, A.-Skaft„ völlur og tæki
50 000
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27.
28.
29.
30.
31.

Búðakauptún, íþróttavöllur ................................
Umf. Hrunamanna, lúkning laugarhúss.............
Umf. Skeiðamanna, búningsklefar við völl.......
Ölfushreppur, íþróttavöllur, Þorlákshöfn .........
Selfosshreppur, stækkun vallarhúss ..................

Kr.

66 000
15 000
66 000
100 000
150 000
3 100 000
53 932 300

8. Fyrirhleðslur (04 286 03).
a. Til fyrirhleðslna:
1. Rannsóknir á Kötlu .............................................
2. Varnargarður vegna Kötlugoss...........................
3. Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará ................
4. Þverá og Markarfljót .........................................
5. Markarfljót við Seljaland ..................................
6. Markarfljót við Merkurengjar ...........................
7. Jökulsá á Dal ......................................................
8. Norðfjarðarár (efri hluti) ..................................
9. Jökulsá í Lóni ......................................................
10. Landmannalaugar ...............................................
11. Kolgríma ...............................................................

Þús kr.

Þús. kr.

1 000
1000
200
3 000
300
100
3 000
100
800
1000
600
11 100

b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að:
Djúpós og Hólsárbakkar ...........................................

500
500

c. Til
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.

fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að:
Djúpá hjá Maríubakka ........................................
Eldvatn hjá Hnausum .........................................
Kúðafljót .............................................................
Klifandi (vatnafélag) ..........................................
Klifandi og Hafursá ...........................................
Kaldaklifsá, Bakkakotsá, Svaðbælisá, Miðskálaá
og írá ...................................................................
Þjórsá hjá Þrándarholti ......................................
Stóra-Laxá hjá Sólheimum ...............................
Stóra-Laxá hjá Hólakoti......................................
Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ...........................
Litla-Lará hjá Hvammi ......................................
Hvítá hjá Auðsholti ...........................................
ölfusá hjá Kaldaðarnesi......................................
ölfusá hjá Eyrarbakka ......................................
Tunguá hjá Mástungu ..........................................
Þjórsá í Skeiðahreppi .........................................
Stóra-Laxá hjá Ásbrekku ..................................
Brynjudalsá og Þverá ..........................................
Laxá hjá Vindási .................................................
Laxá hjá Möðruvöllum ......................................
Laxá hjá Hækingsdal ..................................
Sandá í Kjós ........................................................
Bjarteyjarsandur ...................................................
Þverá hjá Hrafnhólum ........................................
Hvítá í Hvítársíðu .............................................
Gljúfurá hjá Sauðhúsaskógi ...............................
Kverná í Grundarfirði..........................................

460
50
3 000
600
100
800
800
50
100
300
200
50
200
300
40
150
50
50
100
80
50
200
100
40
100
30
130
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
10.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Hörðudalsá ............................
Reykjadalsá hjá Fellsenda ...............................
Hundadalsá í Miðdöluni ......................................
Miðá hjá Breiðabólstað ......................................
Miðfjarðará hjá Staðarbakka ...........................
Núpsá hjá Efra-Núpi .........................................
Víðidalsá hjá Víðidalstungu ...............................
Fitjá lijá Fremrifitjum ......................................
Vatnsdalsá, Grímstunga—Hof ...........................
Vatnsdalsá, Bakki—Hvammur ...........................
Tunguá hjá Þórormstungu .................................
Blanda, Hvammur, Geitaskarð ...........................
Svartá hjá Finnstungu .......................................
Þverá í Blönduhlíð ...............................................
Sæmundará hjá Reynistað ..................................
Héraðsvötn hjá Úlfsstöðum ...............................
Norðurá hjá Egilsá .............................................
Deildardalsá hjá Eyrarl. og Skuggabj................
Brúnastaðaá ..........................................................
Hörgá í Hörgárdal .............................................
Svartá hjá Svartárkoti ........................................
Skálará .................................................................
Hofsá i Vopnafirði .............................................
Selá hjá Refsstað .................................................
Hjá Ljótsstöðum í Vopnafirði ...........................
Norðfjarðará (neðri hluti) ................................
Selá í Álftafirði ....................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

300
150
200
100
80
50
100
40
100
100
40
340
50
140
60
2 200
80
60
100
130
100
60
100
150
150
400
100
-------------

13 610
25 210

9- Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva, elliheimila og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa
(08 381 03).
a. Sjúkrahús o. fl.:

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

Reykjavík, skuldagreiðslur ................................
Reykjavík, þjónustudeild ....................................
Reykjavík, Arnarholt ...........................................
Reykjavík, framkv. 1973 ....................................
Reykjavík, heilsugæslust. Árbæ .........................
Akranes, sjúkrahús...............................................
Borgarnes, heilsugæslust........................................
Hellissandur, læknamóttaka ................................
Búðardalur ...........................................................
Patreksfjörður ......................................................
Þingeyri, undirbún.................................................
Bolungarvík ..........................................................
ísafjörður...............................................................
Súðavík (lok) ........................................................
Blönduós (varast. skuldag.) ...............................
Blönduós, sjúkrahús, viðb.....................................
Sauðárkrókur, viðbygging ..................................
Hofsós ...................................................................
Siglufjörður (hali) ...............................................
Ólafsfjörður ..........................................................

9 000
43 500
16 800
10 100
20 000
32 800
17 000
1 500
10 000
12 600
1 000
10 000
30 000
6 000
600
10 000
10 000
500
1 500
6 000
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Dalvík ....................................................................
Akureyri, læknamiðstöð, lokagr...........................
Akureyri ...............................................................
Húsavík, skuldagr..................................................
Egilsstaðir .............................................................
Vopnafjörður ........................................................
Seyðisfjörður ........................................................
Neskaupstaður ......................................................
Stöðvarfjörður, læknamóttaka ...........................
Breiðdalsvík, læknamóttaka ...............................
Höfn í Hornafirði, H 2 ........................................
Vik í Mýrdal, H 1 .................................................
Kirkjubæjarklaustur .............................................
Vestmannaeyjar, sjúkrahús ................................
Selfoss, sjúkrahús .................................................
Keflavík .................................................................
Keflavík, heilsugæslust., leiguhúsn.......................
Grindavík, læknamóttaka ....................................
Hafnarfjörður, Sólvangur ....................................

b. Ellilieimili:
1. Akranes .................................................................
2. Borgarnes .............................................................
3. Fellsendi, Dalasýslu .............................................
4. Flateyri .................................................................
5. ísafjörður .............................................................
6. ólafsfjörður ..........................................................
7. Dalvík ...................................................................
8. Akureyri ...............................................................
9. Húsavik .................................................................
10. Vopnafjörður ........................................................
11. Egilsstaðir .............................................................
12. Vik í Mýrdal ........................................................
13. Hella ......................................................................
14. Hafnarfjörður........................................................
15. Seltjarnarnes ..........................................................
c. Læknisbústaðir:
1. Ólafsvílt .................................................................
2. Stykkishólmur ......................................................
3. Þingeyri .................................................................
4. Flateyri .................................................................
5. Hólmavík ...............................................................
6. Hvammstangi ........................................................
7. Skagaströnd, skuld ...............................................
8. Sauðárkrókur ........................................................
9. Raufarhöfn ...........................................................
10. Seyðisfjörður ........................................................
11. Neskaupstaður ......................................................
12. Fáskrúðsfjörður....................................................
13. Húsavík .................................................................
14. Hveragerði .............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

16 800
1 500
78 000
4 800
6 500
12 800
1000
28 000
4 000
4 000
28 800
6 900
6 900
20 000
50 000
30 000
2 000
2 000
2 000
-------------

553900

5 000
5 000
1 500
800
800
3 000
3 000
5 000
800
3 000
5 000
800
3 000
800
800
-------------

38 300

900
800
300
300
3 000
3 000
500
700
500
200
800
1000
1500
2 100
-------------

15 600
607 800
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10. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og
styrktarfjár.
09 381 Samkvæmt launalögum .............................................

7 200 000
7 200 000

Samtals

09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn:
Aðalheiður Nielsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir ................
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður .............
Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður .........
Alfons Gislason, fyrrv. símstjóri ...................
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. ..
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur .......................
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Arndis Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmöðir ....................
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ...........................
Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður .........
Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður ................
Ágúst Kvaran ...........................................................
Ágúst Ólafsson, póstur .............................................
Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki ............
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ....................
Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .......................
Ása Ásmundsdóttir ....................................................
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ...............................
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Benedikt Gislason ....................................................
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður .........
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ....................
Bjarni Ó. Frímannsson, fyrrv. símstjóri................
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ...........................
Bjarni Þorsteinsson .................................................

Kr.

41 198
41 198
103 567
103 006
81 822
103 006
203 406
41 198
40 030
41 198
41 198
41 108
111 402
173 669
170 219
41 198
103 567
79 665
65 086
103 006
82 404
69 709
203 102
80 059
82 404
103081
41 198
54 933

Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..........................

41 198

Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Björn Björnsson, bókbindari ..................................
Björn Einarsson ........................... ............................
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ...........................
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn ................
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra....................
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaðnr ....
Daníel Eggertsson, fyrrv. vitavörður ....................
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona .............
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...........................
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ...........................
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ..
Elin Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona.............
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona ....
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari .........
Emilía Jónasdóttir, leikkoná ..................................
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ....................

41 198
79 665
172 697
41 198
103 006
245 745
80 059
101493
95 598
41 198
163 592
68 669
54 933
80 059
68 669
102 418
97 311
82 404
54 933

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Kr.

129
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Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ....................
Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari .......................
Gisli Guðnason, fyrrv. símstjóri ...........................
Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu ..
Gisli Sigurðsson ........................................................
Grímur Grímsson, fyrrv. næturvörður hjá Alþingi
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Guðbrandur Benediktsson ........................................
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ijósmóðir .........
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ....................
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur ...............................
Guðjón Pétursson ....................................................
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur ................
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .......................
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi
Guðmundur Jónsson .................................................
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ........................
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur ................
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir........................
Gunnar Ásgrímsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........
Gunnar Snjólfsson, fyrrv. hreppstjóri ....................
Gunnar Þórðarson ....................................................
Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri
Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður .......................
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ...........................
Halldór Hansen, læknir .........................................
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri .............
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............
Hallgrimur Fr. Hallgrimsson, fyrrv. póstur .........
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Hálfdán Björnsson ....................................................
Helgi Ágústsson ........................................................
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsmaður Rafmagnsveitna ríkisins ...................................
Helgi Ivarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Helgi Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....................
Helgi Kjartansson ....................................................
Helgi Tryggvason, bókbindari ...............................
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Herdis Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .............
Hermina Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....
Hjörtur Ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri ............
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri .............
Inga Nielsen Beck, fyrrv. simstöðvarstjóri .........
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....

137 336
103 006
72 495
32 404
68 669
103 006
49 789
34 933
66 717
41 198
41 198
41 198
111578
83 931
43 721
54 933
54 933
130 988
175 279
41 198
54 933
41198
82 404
69 709
108 000
101 493
69 709
102 279
41 198
155 733
177 337
54 933
41 198
111 402
82 404
137 336
81 822
97 667
41 198
68 805
66 717
82 404
41 198
82 404
98 707
41 198
41 198
69709
79 665
79 665
59 588
41198

Kr
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Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari .............
Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .............................
lngibjorg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóCir .........................
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm.
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ...........................
Ingólfur Gislason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun ..
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..................
Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður .............................
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri .........
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vifilsstaðahælis
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. ..
Jóhann Pétursson Svarfdælingur ...........................
Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur .................................
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari.............
82
Jón Bóason, fyrrv. póstur ...........................................
Jón Jónasson, fyrrv. póstur ........................................
Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........................
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæslumaður ........................
Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður .........................
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður .............
Jón Sveinsson, fyrrv. simstjóri ....................................
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ......................
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður ......................
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona ......................
Jóninna Sveinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......................
Jósep Kristjánsson, fyrrv. simstöðvarstjóri .........
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. símaafgreiðslukona ..
Július Jónsson, fyrrv. póstur ...............................
Július Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli ................
Karl Árnason, fyrrv. póstur ..................................
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Iílara Guðmundsdóttir .............................................
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir ....................

137 336
91691
41198
74 502
54 933
374815
41198
31822
82 404
68 669
80059
184 514
57996
404
41198
55764
79665
102 568
69709
137 336
81822
41198
69709
41198
59748
103 081
203 102
41 198
40 030
54 933
83 931
103 006
41 198

Kristín Ingileifsdóttir ......................................................

120 706

Kristín Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Kristin Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......................
Iíristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri ....
Kristján Albertsson, rithöfundur ...........................
Kristján Einarsson, fyrrv. kennari ........................
Kristján Jónsson frá Garðsstöðum .......................
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur ................
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Magnús V. Guðbrandsson, trésmiður ....................
Magnús Ingimundarson, fyrrv. hreppstjóri .........
Magnús Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
Magnús Magnússon, rithöfundur ...........................
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ....................
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. Ijósmóðir.......................
Margrét Valdimarsdóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis
Maria Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona ................

50 747
54 933
83 931
80 321
130 988
106 839
82 404
41 198
41 198
57 996
101493
98 707
82 404
54 933
54 933
54 933
54 933
154 761
82 404

Kr.
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María Markan, óperusöngkona ...............................
130 988
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis ....
41198
Mattliildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............
41 198
Nína Sveinsdóttir, leikkona ......................................
89 624
Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur .......................
41 198
Oddný Wium ...........................................................
^l 198
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ...........................
55 019
Oddur Búason, fyrrv. línustarfsmaður ......................
57996
Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............................
54 933
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður ..................
68669
Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur ................................
55764
Ólafur Guðmundsson ......................................................
82404
Ólafur Magnússon .................................................
101493
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ..............
148804
Ólafur Tryggvason frá Hamraborg .......................
101493
Óskar Clausen, rithöfundur ..................................
130988
Pétur Jónsson, fyrrv. póstur ..............................
86835
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .........................
68766
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......................
41198
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur.........................
61802
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ..............
103006
Sesselja Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..................
50747
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .............................
54933
Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........................
55764
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......................
41198
Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari .........................
68669
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og simaafgr.kona
151 037
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......................
54933
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari .........................
74502
Sigríður Sigfinnsdóttir, fyrrv. simstjóri ..................
72495
Sigríður Tómasdóttir, fyrrv. ráðskona .....................
80059
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. Ijósmóðir ......................
41198
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .....................
41198
Sigurbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. simaafgr.stúlka
103 006
Sigurður Greipsson .........................................................
165332
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi .........
41198
Sigurjón Einarsson, fyrrv. símstjóri.......................
81 822
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ................
82 404
Sigurjón Sigurbjörnsson, fyrrv. tollvörður.............
89 100
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ................ ..
40 030
Skúli Skúlason frá Odda .........................................
197 709
Stefán ólafsson, fyrrv. þingvörður .......................
59 748
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ........................
41 198
Steingrimur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður ....
100 077
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ............................
41198
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .........................
41198
Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður ......................
89624
Sörli Hjálmarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ..................
80000
Torfi Hermannsson, fyrrv. starfsm. Kleppsspitala ..
68669
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .............................
41198
Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........................
54933
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ......................
82404
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ................................
41198
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Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóöir ....................
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........
Þorkell Kristjánsson, fyrrv. starfsmaður Alþingis ..
Þorleifur Jónsson ....................................................
Þorsteinn Jónasson, fyrrv. hreppstjóri ..................
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Þórður Benediktsson .................................................
Þórður Guðmundsson, fyrrv. skipstjóri ......... ..
Þórður Ólafsson, fyrrv. póstur ...............................
Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................
Þuriður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ ..

41 198
41 198
81 194
157 880
101 493
41 198
200 144
174 597
57 996
54 933
82 404

Samtals
09 384 Ekkjur:
Agnethe Kamban ......................................................
Anna Jakobína Árnadóttir ......................................
Anna Ólafsdóttir ........................................................
Anna Þuriður Sæmundsdóttir ..................................
Arnþrúður Daníelsdóttir .........................................
Ágústa Högnadóttir .................................................
Ágústa Jónsdóttir ..................................................
Ágústa Sigurðardóttir ...............................................
Árný Stígsdóttir ........................................................
Áslaug Nielsen ............................................................
Ásta Jónsdóttir ..........................................................
Ásta Ólafsdóttir ........................................................
Ástriður Eggertsdóttir ...................................
Ástríður Magnúsdóttir .............................................
Björg Þórðardóttir ......................................... .........
Borghildur Thorarensen .........................................
Bryndis Þórarinsdóttir .............................................
Dagbjört Guðjónsdóttir .............................................
Elín Éinarsdóittir ........................................................
Elín Lárusdóttir ........................................................
Elínborg Bogadóttir ..................................................
Elisabet Jónsdóttir ....................................................
Elísabet Kemp .............................
Eufemía Ólafsdóttir ............................................
Fjóla Kristjánsdóttir .................................................
Fríða Hllðdal ...........................................................
Guðbjörg Erlendsdóttir .............................................
Guðbjörg Guðmundsdóttir ........................................
Guðfinna Blöndal ....................................................
Guðný Halldórsdóttir .................................................
Guðný Sigurðardóttir .................................................
Guðný Vigfúsdóttir ..................................................
Guðný Þórarinsdóttir .................................................
Guðrún Jóhannesdóttir .............................................
Guðrún P. Jónsdóttir .................................................
Guðrún Pálsdóttir ....................................................
Halldóra Eiríksdóttir .................................................
Halldóra Eiríksdóttir .................................................

Kr.

17 787 974
173 857
39181
43 747
53 766
43 747
39181
137 610
67 211
40 323
97 952
229 098
80 654
67 211
40 323
68 228
137 741
91 307
64 103
120 982
136 451
97 469
40 323
87 722
168 029
64 103
291372
80 654
87 722
161302
80 654
67 211
80 654
50 747
40 323
102 376
94 094
98 678
100 107
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Kr.

Halldóra Þórðardóttir ...............................................
Helga Friðbjarnardóttir.............................................
Helga Pétursdóttir ....................................................
Hildur Blöndal ...........................................................
Hjaltlina Guðjónsdóttir .............................................
Hlif Magnúsdóttir ....................................................
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir......................................
Hrafnhildur Eiðsdóttir .............................................
Hróðný Einarsdóttir .................................................
Hulda Þ. Björnæs ....................................................
Hulda Davíðsdóttir ....................................................
Indíana Sturludóttir .................................................
Ingibjörg Björnsdóttir .............................................
Ingibjörg Eyjólfsdóttir .............................................
Ingibjörg Gamalielsdóttir ..........................................
Ingibjörg Högnadóttir .............................................
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .............................................
Ingibjörg Karlsdóttir .................................................
Ingunn Hlíðar ...........................................................
Ingveldur Ólafsdóttir .................................................
Jakobina Thorarensen .............................................
Jóhanna Vigfúsdóttir .................................................
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ......................................
Jónina Ásmundsdóttir .............................................
Jónína Gissurardóttir .................................................
Jónína Kristjánsdóttir ............................................
Jórunn Guðjónsdóttir .............................................
Karen Louise Jónsson .............................................
Katrin Ingibergsdóttir ............................................
Kristin Guðmundsdóttir,vitavarðarekkja ..............
Kristin I. Guðmundsdóttir .....................................
Kristfn Helgadóttir ..................................................
Kristín Pálmadóttir .................................................
Kristín Pálsdóttir ....................................................
Kristjana Káradóttir .................................................
Kristjana Þorvarðardóttir .........................................
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar .............
Lára Svansdóttir ........................................................
Lára M. Vigfúsdóttir .................................................
Lelia Stefánsson ........................................................
Lilja H. Arndal ........................................................
Lilja Jörundsdóttir ....................................................
Lilja Steinsen ...........................................................
Lydia Einarsson ........................................................
Mabel Sigurjónsson....................................................
Magdalena Ásgeirsdóttir ...........................................
Magnea Magnúsdóttir ...............................................
Margrét Árnadóttir ....................................................
Margrét Björnsdóttir .................................................
Margrét Eyjólfsdóttir .................................................
Margrét Guðbrandsdóttir .........................................
Margrét Jónasdóttir .................................................
Margrét Jónsdóttir ....................................................

51 195
80 054
100 821
255 834
100 821
86 994
80 654
112 849
218 412
109 766
97 469
100 821
53 248
120 982
100 821
40 323
120 982
167 072
64 103
40 323
67 211
40 323
73 502
39181
97 870
100 821
98 678
100 821
97 469
40 323
63 704
39 181
80 654
67 211
104 393
48 734
53 766
40 323
134 422
201 637
134 422
80 654
235 232
168 029
134 422
40 323
82 644
100 821
51 284
80 654
120 982
168 029
100 000

Kr
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Kr.

Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ...................................
Margrét L. Lárusdóttir ..................................................
Marta Oddsdóttir .............................................................
Málfríður Bjarnadóttir ..................................................
Melitta Urbancic .............................................................
Nanna Guðmundsdóttir ..................................................
Olga E. Jónsson ........................................................
ólafia Finnbogadóttir......................................................
ólöf Bjarnadóttir .........................................................
Ragnheiður Konráðsdóttir ...........................................
Rannveig Gunnarsdóttir.............................................
Rósa Guðnadóttir ....................................................
Sesselja Benediktsdóttir ..........................................
Sigríður Árnadóttir .................................................
Sigriður Árnadóttir .................................................
Sigríður Gisladóttir ....................................................
Sigríður Jónsdóttir frá Vifilsstöðum ........................
Sigríður Stefánsdóttir .............................................
Sigrún Eiriksdóttir .........................................................
Sigrún Guðmundsdóttir ..................................................
Sigrún Thorarensen .................................................
Sigurbjörg Jónsdóttir .................................................
Sigurlaug Jónsdóttir .....................................................
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir .............................
Soffia Touvina.................................................................
Steinunn P. Eyjólfsson ..................................................
Steinunn Tómasdóttir ..................................................
Steinþóra Einarsdóttir ..................................................
Svanborg Jónsdóttir ......................................................
Sveinbjörg Kristinsdóttir .................................
Sveindís Hansdóttir ......................................................
Tove Engilberts ........................................................
Valgerður Helgadóttir ..................................................
Valgerður Ólafsdóttir......................................................
Vigdís Guðmundsdóttir ...................................................
Þorbjörg Kjartansdóttir .........................................
Þorbjörg Leifs .................................................................
Þorbjörg Sigurjónsdóttir .........................................
Þóra Magnúsdóttir ..........................................................
Þóra Sigfúsdóttir .............................................................
Þóra Vigfúsdóttir ..............................................
Þórhildur Sveinsdóttir ..................................................
Þórunn Jónsdóttir ..........................................................

Ið3245
40323
40323
40323
64103
72495
76 082
40323
106518
67211
86 994
98 678
77 975
241959
98 678
40 323
129788
57 996
100000
155951
53 766
40 649
100821
76041
67 211
45356
67211
97469
39239
67211
40323
218 412
67307
60873
80654
100 821
80654
60 489
53766
40323
130 491
40323
82404

Samtals
11. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03).
1. Akranes ......................................................................
2. Borgarnes ...................................................................
3. Arnarstapi .................................................................•
4. ólafsvik ......................................................................
5. Grundarfjörður .................................................. . • • •
6. Patreksfjörður ...........................................................

Kr.

12 269179
Þús kr.

36 000
750
6 950
25 560
14 000
2 200

Þús. kr.
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Þús kr.

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.
43.
44.
45.

Bíldudalur ...................................................................
Þingeyri ......................................................................
Flateyri ......................................................................
Suðureyri ....................................................................
Bolungarvik ...............................................................
ísafjörður ...................................................................
Drangsnes ..................................................................
Hvammstangi .............................................................
Blönduós .....................................................................
Skagaströnd ...............................................................
Sauöárkrókur .............................................................
Hofsós ........................................................................
Siglufjörður ...............................................................
Ólafsfjörður ...............................................................
Dalvik ........................................................................
Hauganes .....................................................................
Árskógssandur ...........................................................
Akureyri ....................................................................
Húsavík ......................................................................
Raufarhöfn .................................................................
Þórshöfn ....................................................................
Bakkafjörður .............................................................
Borgarfjörður eystri .................................................
Seyðisfjörður .............................................................
Neskaupstaður ...........................................................
Eskifjörður .................................................................
Reyðarfjörður ...........................................................
Fáskrúðsfjörður ........................................................
Stöðvarfjörður ...........................................................
Breiðdalsvik ...............................................................
Djúpivogur .................................................................
Hornafjörður .............................................................
Vestmannaeyjar ..........................................................
Stokkseyri ...................................................................
Eyrarbakki .......................................................
Hafnir ..........................................................................
Sandgerði ............................................................. '....
Vogar ..........................................................................
Hafnarfjörður ...........................................................

12. Ferjubryggjur (10 333 04).
1. Brjánslækur .................................................... ...........
2. Múlanes ........................................................................
3. Gemlufall ......................................................................
4. Vigur.............................................................................
5. Svefneyjar ....................................................................
6. Viðhald..........................................................................

5 200
11 800
9 750
6 000
9 200
13 400
6 199
12 600
2 700
25 200
39 400
7 500
16 300
18 500
9 500
8 000
400
51200
12 600
5 000
800
100
16 000
900
6600
2 900
16 750
7 600
13 500
15 000
5 000
34 900
12 800
11 500
7 800
4 000
36 100
1600
44 950
.. —-----

Þús. kr.

584 610
...

200
1 000
2 000
5 000
1 000
800
-------------

13. Sjóvarnargarðar (10 333 08).
1. Akranes .....................................................................

300

2. Álftanes ..................................................................................
3. Besáástaðatjörn ....................................................................
4. Eyrarbakki ............................................................................

300
300
300
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Flateyri ......................................................................
Garðskagi ...................................................................
Garður ........................................................................
Grótta ..........................................................................
Höfn i Hornafirði ......................................................
Innri-Akraneshreppur ...............................................
Melar í Melasveit ......................................................
Miðnéshreppur ...........................................................
Sauðárkrókur .............................................................
Seltjarnarnes...............................................................
Vestmannaeyjar ..........................................................

14. Fjárfesting Pósts og síma 1975 (2 10 101 330).
1. Sjálfvirkar símstöðvar.
a. Nýjar stöðvar ........................................................
b. Stækkanir á eldri stöðvum ..................................
2. Línukerfi fyrir símnotendur.
a. í bæjum ...................................................................
b. í sveitum ...............................................................
3. Landsímasambönd.
a. Jarðsíma- og loftlínuleiðir ..................................
b. Radióleiðir .............................................................
c. Fjölsímaleiðir .......................................................
4. Fjarritar.
a. Tónritsimabúnaður ..........................................
b. Ritsímatæki ...........................................................
5. Radíóstöðvar.
a. Fastar stöðvar .....................................................
6. Einkasímastöðvar.
a. Sjálfvirkar .............................................................
b. Handvirkar ..................................................
7. Símatalfæri
..............................................................
8. Hús ...............................................................................
9. Bifreiðar ogvinnuvélar ...............................................
10. ófvrirséð ....................................................................
Fjárfestingaráætlun 1975, sundurliðun.
1. Sjálfvirkar simstöðvar:
Nýjar stöðvar:
a. Breiðholt ...............................................................
b. Breiðamýri .............................................................
c. Reykjaskóli ............................................................
d. Laugarbakki ..........................................................
e. Staðarhóll ...............................................................
f. Varmahlíð ..............................................................
g. Bólstaðarhlíð ..........................................................
h. Viðihlið .................................................................
Stækkanir á eldri stöðvum:
a. Akureyri .................................................................
b. Telexstöðin í Reykjavík ......................................
c. Grindavik ...............................................................
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Þús kr.

Þús. kr.

200
300
200
200
200
00
00
300
200
300
300
-------------

3 500

6 000
94 000
110 000
70 000
65 000
68 000
47 000
17 000
9 000
39 000
35 000
35 000
25 000
75 000
20000
35000
-------------

750 000

2 000
1 300
200
800
1 300
300
300
300
--------- —

6 000

26 000
8000
34 000
180
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Þús. kr.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Egilsstaðir .............................................................
Höfn ......................................................................
Eskifjörður ............................................................
Hjalteyri .............................................
Húsavík ...................................................................
Brúarland ...............................................................
Keflavík .................................................................
Laugarvatn .............................................................
Selfoss ...................................................................
Siglufjörður ............................................................
Bæjarsimi Rvík ....................................................

260
600
250
100
700
600
1500
1 300
400
300
20 000

Þ&s. kr.

94 000
100 000

2. Línukerfi fyrir símnotendur:
í bæjum og kauptúnum:
a. Reykjavíkursvæði .................................................
b. Reykjanessvæði ....................................................
c. Vesturland .............................................................
d. Vestfirðir ...............................................................
e. Norðurland vestra .................................................
f. Norðurland eystra .................................................
g. Austurland .............................................................
h. Vestmannaeyjar ....................................................
i. Suðurland .............................................................
j. Sandgerði, Gerðahreppur (ófyrirséð) ................
k. Bæjarsími Rvík ......................................................

4000
6 500
5 500
4 300
5 500
8 500
7 000
1 700
7 000
10 000
50 000

1 sveitum:
a. Laugarás, Aratunga, Árn.........................................
b. Kaupvangssveit ......................................................
c. Sæmundarhlíð, Skag................................................
d. Tjörnes, S-Þing.......................................................
e. Svalbarðsströnd, S-Þing.........................................
f. Aðaldalur, S-Þing....................................................
g. Nesjahreppur, A-Skaft.............................................
h. Þingeyri—Núpur, V-ís............................................
i. Gaulverjabæjar- og Villingaholtshr., Árn............
j. Ýmsar framkvæmdir .............................................
k. ófyrirséð ...............................................................

8 000
3 000
3 000
7 000
8 000
3 000
9 000
5 000
7 000
7 000
10 000

110 000

70 000
180 000

3. Landssímasambönd:
Jarðsima- og loftlínuleiðir:
a. Selfoss, Aratunga .................................................
b. Laugarvatn ...........................................................
c. Selfoss, Hveragerði ...............................................
d. Húsavik, Máná ......................................................
e. Þingeyri, Önundarfjörður.....................................
f. Þingeyri, Bildudalur .............................................
g. Ófyrirséð ...............................................................

17 000
5 000
3 000
9 000
8 000
13 000
10 000
65 000
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RadióleiSir:
a. Alftanes, Stykkishólmur, 960 rásir.......................
h. Gagnheiði, Vaðlaheiði, 300 rásir...........................
c. Bjðrg, Vaðlaheiði, 300 rásir..................................
d. Raufarhöfn, Tjörnes, 60 rásir .............................
e. Gjögur, Blönduós, 1 rás ........................................
f. Bráðabirgða, VHF sambönd ...............................
g. Revkjavík, Hvolsvöllur/Vestm. 960/300 rásir ...
Fj öl símaleiðir:
1. Húsavik, Raufarhöfn, 24 rásir, Húsavik, Kópasker, 12 rásir ..........................................................
2. Rvik og Breiðholt, osc statif, GK fitter og GDF
statif ......................................................................
3. 12/24 rása fjölsimar fyrir ýmsar simstððvar
(ófyrirséð) .............................................................
4. Reykjavík, Vestmannaeyjar, 120 rásir. Reykjavík,
Hvolsvöllur lXðO grúppa. Vík, Hvolsvöllur 60
rásir ........................................................................

1035
Þús. kr.

Þús. kr.

8 000
10 000
1 500
9 000
1 500
3 000
35000
-------------

68 000

12 000
10 000
10 000
15 000
-------------

47 000
180 000

4. Fjarritar:
Tónritsímabúnaður ....................................................
Ritsímatæki .................................................................

17 400
8 600
-------------

26 000
26 000

5. Radíóstöðvar:
Fastar stöðvar.
a. Höfn: millibylgja á Stokksn. ...............................
b. Reykjavík: millibylgja í Gróttu f. 2311 .............
c. Reykjavík: millibylgja í Grindavik f. 2311 .........
d. SSB viðtæki (faststillt) (ófyrirséð) ....................
e. 5 VHF strandarstöðvar..........................................
f. 8 VHF móðurstöðvar f. bifreiðar (ófyrirséð) ..
g. Vestmannaeyjar: millibylgja í Klauf....................
h. Tæki f. radíóeftirlit (ófyrirséð) ...........................

13 500
2 000
2 000
2 500
8000
6000
3 000
2 000
-------------

39 000
39 000

6. Einkasímastöðvar:
Sjálfvirkar:
a. Símatæknideild ......................................................
b. Bæjarsim.i Reykjavíkur..........................................
Handvirkar:
a. Símatæknideild ......................................................
b. Bæjarsími Reykjavikur
....................................

5 000
30 000
-------------

35 000

11000
24000
-------------

35 000
70 000
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7. Símatalfæri:
a. Símatæknideild ......................................................
b. Bæjarsími Reykjavíkur.........................................

Þús. kr.

Þús. kr.

9 000
16 000
----------

25 000

25 000
8. Hús:
a. Stöðvarfjörður ...........................................
b. BreiSdalsvík ......... ..................................... ............
c. Djúpivogur .............................................................
d. Grindavík ...............................................................
e. Mývatn ..................................................................
f. Brúarland ...............................................................
g. Keflavík ............................................. ...................
h. Tengihús og önnur símahús (ófyrirséö) .............
i. Birgðastöð, Egilsstöðum ......................................
j. Birgðahús, Jörfa ....................................................
k. Hellissandur ..........................................................
l. Bolungarvik ...........................................................
m. Hólmavík ...............................................................
n. Strandarstöðvahús .................................................

7 000
7 000
7 000
3000
1000
6 000
3 000
18 000
2 000
3 000
5 000
5000
5 000
3 000

75 000
75 000

9. Bifreiðar og vinnuvélar:
a. Póststofan í Reykjavík ..........................................
b. Tæknideild ...........................................................

3 000
17 000
-------

20 000
20 000

15. Fjárfestingar í flugmálum (2 10 471 330).
1. Reykjavík, malbikun, endurnýjun tækja o. fl. ....
2. Súgandafjörður, framhald flugvallargerðar ....... ..
3. Blönduós ...................................................... ...........
4. Sauðárkrókur, tenging flugbrautar, flugstöðvarbygging (undirbún.), aðflugskerfi o. fl. .................
5. Ólafsfjörður ...............................................................
6. Grimsey ..................................................
7. Vopnafjðrður .............................................................
8. Egilsstaðir ...................................................................
9. Hornafjörður, flugstöðvarbygging(undirbún.) ....
10. Vestmannaeyjar, ljósabúnaður og flugstöðvarbygging (undirbún.) ..........................................................
11. Sjúkraflugvellir ..........................................................
12. Fjarlægðarmælitæki fyrirfjölstefnuvita ...................
13. Tækjabúnaður flugvalla ...........................................
14. Mælitæki og búnaður radíóverkstæða ....................
15. Óráðstafað .................................................................

30 000
5 000
2 000
39500
6 000
8 000
4 000
30 000
9000

15 000
12 000
10 000
20 000
3 500
8 000
-------------

202 000

99 600
245 000
10 000
-------------

354600

16. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins 1975 (2 11 321).

Virkjanir:
1. Lagarfossvirkjun ......................................................
2. Mjólká II ...................................................................
3. Smyrlabjargaárvirkjun ...........................................
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Stofnlinur:
1. Bláfeldur—Vegamót ................................................
2. Ólafsvík—Grundarfjörður ......................................
3. Skógarstrandarlína ..................................................
4. Mjólkárvirkjun—Breiðdalur ....................................
5. Skeiðfoss—Dalvík ....................................................
6. Lína til aðveitust., Akureyri ..................................
7. Þórshöfn—Bakkafjörður .........................................
8. Reyðarfjarðarlína ............................ .......................
9. Línubreyt, Fáskrúðsfj,-Breiðdalsvík ....... .......... .
10. Línur til aðveitust. Eyvindarár .................. ................
11. Línur að sæstreng, Berufirði ....... .........................
12. Víkurlína, þéttir og spennustöð ...............................

Þús-kr’
13 500
6 900
17 500
51 300
30 000
7 000
10 000
30000
14 000
8000
8 000
6 000
--------------

Aðveitustöðvar:
1. Akranes, tenging viðAndakil .................
2. Vegamót ............................................... .....................
3. Snæfellsnes,aðveitustöðvar ................
4. Patreksfjörður, færsla ...............................................
5. Ólafsfjörður ...................
6. Akureyri ....................................................................
7. Húsavík ......................................................................
8. Eyvindará vegna Egilsstaða ......................................
9. Reyðarfjörður ...........................................................
10. Fáskrúðsfjörður ........................................................
11. Stöðvarfjörður ................
12. Breiðdalsvík ...................................
13. Berufjarðarströnd .............................................
14. Djúpivogur (Va) .......................
15. Þorlákshöfn ...............................................................
16. Korpa ..........................................................................
Innanbæjarkerfi ........................................................... . •
Dísilstöðvar:
1. Reykhólar ......................... ............ ........ • •................
2. Laxárvatn, lúkning ....................................................
3. Seyðisfjörður ........................... ....................................
4. Hornafjörður ...............................................................
5. Raufarhöfn, flutn.........................................................
6. Hreyfanleg varast. í Norðurl. eystra .......................

4 400
45 500
30000
3 600
20000
15 500
3 600
22 Ó00
18100
2 700
9 000
9 000
9 000
9 000
6 000
18 000
—---------14 900
28 000
14 900
54 000
6 000
12 000
-------------

Þús-kr-

202 200

225 400
90 000

Vélar og tæki ...............................................................

129 800
25 000

Samtals ........................................................................
s- Heimtaugagjöld ......................................................

1 027 000
20 000

Samtals

1 007 000
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247. Tillaga til þingsályktunar

[131. mál]

um rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum.
Flm.: Tómas Árnason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram athugun og rannsóknir
á snjóflóðum og skriðuföllum.
Áhersla verði lögð á gagnasöfnun og rannsóknir á þessum náttúrufyrirbærum,
eðli þeirra og orsökum, enn fremur hvort unnt sé að sjá fyrir og hindra snjóflóð og
skriðuföll og hvaða vörnum og viðvörunum verði við komið.
Rikisstjórnin leggi fyrir Alþingi niðurstöður þessara athugana ásamt tillögum
til úrbóta.
Greinargerð.
Snjóflóð og skriðuhlaup eru mjög algeng náttúrufyrirbæri hérlendis, enda hafa
skriður átt drjúgan þátt í mótun landsins. Frá upphafi byggðar hafa þessar náttúruhamfarir öðru hvoru gert usla í lífi og starfi þjóðarinnar og valdið stórfelldu manntjóni og eignatjóni.
Snjóflóðin i Norðfirði og víðar nú í vetur hafa enn minnt harkalega á það að
hefja verður skipulegar og hagnýtar snjóflóðarannsóknir á íslandi. En jafnframt
þurfa einnig að koma til rannsóknir á skriðuföllum.
Ýmsir íslendingar hafa unnið merkileg störf að gagnasöfnun í þessum fræðum.
Ólafur Jónsson hefur t. d. skrifað mikið og gagnmerkt ritverk um skriðuföll og
snjóflóð.
Almannavarnanefnd ríkisins hefur nokkuð hafist handa i þessum málum, m. a.
með því að skrifa bæjaryfirvöldum í þeim kaupstöðum í landinu, þar sem snjóflóð
gætu fallið, og óskað eftir kortlagningu hættusvæða. Enn fremur hefur nefndin
beðið um álit á því hvaða vörnum væri hugsanlegt að koma við til varnar gegn
snjóflóðum.
Erlendis hafa rannsóknir á snjóflóðum, fjallhruni og jarðskriðum verið gerðar
um alilanga hríð. I Sviss, Noregi, Bandaríkjunum og eflaust víðar er þessi starfsemi
talsvert öflug í formi rannsóknar- og athugunarstöðva. Ein merkasta rannsóknarstöð uni, snjóflóð er í Davos í Sviss og er markmið hennar að vinna að vörnum
gegn snjóflóðum og gera svonefndar snjóflóðaspár til viðvörunar. Þá er einnig

unnið skipulega að björgunarstörfum, m. a. með hjálp hunda og rafbylgjutækja.
Einnig fer fram fræðslustarf um snjóflóð, bæði með fyrirlestrum og útgáfustarfi.
Safna þarf öllum upplýsingum um snjóflóð og skriðuföll og kortleggja hættusvæðin. Þá þarf vísindalegar rannsóknir á þessum náttúrufyrirbærum, orsökum
þeirra og eðli. Er t. d. unnt að sjá snjóflóð fyrir, þannig að ráðrúm gefist til
viðvörunar?
Sjálfsagt er að leita til þeirra stofnana erlendis, sem hafa á að skipa reyndum
sérfræðingum i vörnum gegn snjóflóðum og skriðuföllum. Sérstaklega virðist áriðandi að hraða aðgerðum í öllu er lýtur að snjóflóðunum.
Að athugun lokinni þykir rétt, að ríkisstjórnin leggi fyrir Alþingi niðurstöður
og tillögur um tilhögun þessara mála.
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248. Frumvarp til laga

[132. mál]

uui breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
Flm.: Tómas Árnason, Sverrir Hermannsson, Lúðvík Jósepsson.
1. gr.

í stað 16. og 17. töluliða 2. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 38/1972) komi þrir

töluliðir, er hljóði svo, og breytast töluliðir greinarinnar samkv. því:
16. Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum, Skeggjastaðahreppi og Vopnafjarðarhreppi, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjarðarkaupstaður og Suður-Múlasýsla að mörkum milli Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps og mörkum milli Reyðarfjarðarhrepps og Fáskrúðsfjarðarhrepps.
17. Austurlandsumdæmi syðra: Suður-Múlasýsla frá mörkum Reyðarfjarðarhrepps
og Fáskrúðsfjarðarhrepps við ströndina og Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps
inn á landinu annnars vegar að mörkuin milli Suður-Múlasýslu og AusturSkaftafellssýslu hins vegar.
18. Austur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla.
Greinargerð.
Austurlandsumdæmi er mjög víðáttumikið dýralæknisumdæmi. Það tekur yfir
Fljótsdalshérað, Borgarfjörð, Víkur og Loðmundarfjörð, sem nú er að vísu í eyði,
Seyðisfjarðarhrepp, Seyðisfjarðarkaupstað, Neskaupstað, Eskifjarðarkaupstað og alla
hreppa Suður-Múlasýslu suður að Beruneshreppi. Eins og kunnugt er eru samgöngur, sérstaklega að vetrarlagi, erfiðar milli margra byggðarlaga á þessu svæði,
enda er það viðáttumikið. Það er því mjög miklum vandkvæðum bundið fyrir einn
dýralækni að þjóna öllu þessu svæði.
Svipað má segja um Austur-Skaftafellssýsluumdæmi. Vegalengdin frá Skaftafelli austur á Berufjarðarströnd að Streitishorni er samtals um 300 km (294). Lónsheiði er mikill farartálmi á vetrum og samgöngur að öðru leyti um svæðið oft á
tíðum erfiðar.
Ástæða er til að ætla að meiri mögulcikar verði á að fá fleiri dýralækna til
starfa en verið hefur hingað til.
Það þykir þvi rétt að lögfesta nýja umdæmaskiptingu dýralækna í Austurlandskjördæmi og er frumvarp þetta flutt að ósk heimamanna og að höfðum samráðum
við dýralækna í Austurlandskjördæmi.

Nd.

249. Frumvarp til laga

[133. mál]

um breyting á lögum nr. 30 frá 1941, um fjarskipti.
Flm.: Magnús Kjartansson.
1. gr.
Aftan við 12. gr. laganna bætist:
í reglugerð má ákveða, að þeir, sem hljóta uppbót á elli- og örorkulifeyri samkvæmt 19. gr. laga um almannatryggingar frá 1971, verðí undanþegnir afnotagjöldum fyrir síma.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Þegar ný útvarpslög voru samþykkt 1971 hlutaðist Alþingi til uni þá breytingu
á frumvarpinu að upp var tekin heimild til þess að þeir, sem hljóta uppbót á elliog örorkulífeyri samkvæmt almannatryggingalögum, væru undanþegnir afnotagjöldum. Þessi heimild hefur að sjálfsögðu verið hagnýtt, en þó að næsta takmörkuðu
leyti. Munu undanþágur frá afnotagjöldum útvarps vera bundnar við þá eina sem
njóta uppbótar á elli- og örorkulífeyri eins og hún var skilgreind í lögum 1963.
Þeirri skilgreiningu hefur síðar verið gerbreytt með ákvæðum um tekjutryggingu,
og er þess að vænta að inenntamálaráðherra breyti reglunum um undanþágur frá
afnotagjöldum útvarps í samræmi við almannatryggingalög eins og þau eru nú.
Tilgangur Alþingis með þessari breytingu á lögunum um útvarp var að gera
öldruðu fólki og öryrkjum með afar Íágar tekjur kost á að njóta útvarpssendinga
sér til fróðleiks óg dægrastyttingar. Hitt er ekki siður nauðsynlegt, að aldrað fólk
og öryrkjar, sem eins er ástatt um, eigi þess kost að hafa síma. Á undanförnum
árum hefur það færst mjög í vöxt að aldrað fólk búi eitt á heimilum sinum, oft
fjarri ættingjum sítium .og vinum. Það er brýnt fyrir þessa þjóðfélagsþegna og getur
stundum verið lífsnauðsyn að hafa sima á heimilum sínum. Eina fyrirgreiðslan,
sem Landssiminn veitir á þessu sviði, mun vera sú að Öryrkjabandalagið hefur
fengið að úthluta 50 símum til öryrkja sém búa einir og verða af héilsufarsástæðum að eiga þess kost að nota síma tafarlaust.
Rauntekjur aldraðs fólks og öryrkja hafa lækkað mjög á undanförnum mánuðum vegna mikilla verðhækkana sem ekki hafa verið bættar nema að óverulegu
leyti. M. a. hafa afnotagjÖld fyrir síma hækkað mjög stórlega. Hætta er á að afleiðingin verði sú að aldrað fó'lk og öryrkjar með lágar tekjur verði að segja upp
símum sínum og bjóða heim vaxandi einmanaleik og öryggisSkorti. Til þess að
koma í veg fyfir að sú verði raunin er þetta frumvárp flutt.
Frumvarpið gerir ráð fyrir að undanþágan verði í heimildarformi og framkvæmdin ákveðin með reglugerð. Með samþykkt á slíkri heimild væri Alþingi að
sjálfsögðu að lýsa vilja sinum og hver ráðherra mundi telja sér skylt að hlíta honum. Hins vegar þurfa reglugerðáfákvæðin að íryggja að undanþágan verði ekki
notuð af öðrum en þeim sem henni er ætlað að þjóna.

250. Nefndarálit

[97. mál]

um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda samninginn urn alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT).
Frá utanríkismálanefnd.
Nefndin fjallaði um till. þessa á fundi sínum 27. janúar 1975 og varð sammála
um að mæla með samþykkt hennar.
Alþingi, 27. jan. 1975.
Þórarinn Þórarinsson,
form., frsm.
Gylfi Þ. Gíslason.

Friðjón Þórðarson,
fundaskr.
Guðm. H. Garðarsson.
Ragnhildur Helgadóttir.

Gils Guðmundsson.
Tómas Árnason.
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[134. mál]

um launasjóð rithöfunda.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Stofna skal launasjóð íslenskra rithöfunda. Stofnfé sjóðsins skal vera 21.7
milljónir króna og greiðast úr ríkissjóði.
2. gr.
Fjárveiting samkvæmt 1. gr. skal í fyrsta sinn veitt í fjárlögum fyrir árið 1976.
í fjárlögum ár hvert skal sjóðnum síðan ætluð fjárveiting, er nemi eigi lægri
fjárhæð en að ofan greinir.
Fjárhæðin skal endurskoðuð ár hvert við undirhúning fjárlaga með tilliti til
breytinga á byrjunarlaunum menntaskólakennara.
3. gr.
Rétt til greiðslu úr sjóðnum hafa íslenskir rithöfundar og höfundar fræðirita.
Heimilt er og að greiða úr sjóðnum fyrir þýðingar á islensku.
4. gr.
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd laga þessara, að höfðu
samráði við félagssamtök rithöfunda, þar sem m. a. skal kveðið á um stjórn sjóðsins,
vörslu hans og greiðslur úr honum.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Sainhljóða frv. var lagt fyrir 94. löggjafarþing að öðru leyti en því að ártalinu
1975 í 2. gr. er breytt í 1976. Frv. fylgdi svofelld greinargerð:
„Frumvarp þetta er samið af nefnd, er menntamálaráðherra skipaði 16. janúar
1973 og fylgdi því eftirfarandi greinargerð:
„Hinn 18. maí 1972 samþykkti Alþingi svofellda þingsályktun: „Alþingi ályktar
að fela ríkisstjórninni að leggja fyrir næsta þing tillögur um, að fjárhæð, er nemi
sem næst andvirði söluskatts af bókum, renni til rithöfunda og höfunda fræðirita,
sem viðbótarritlaun eftir reglum, er samdar verði í samráði við Rithöfundasamband
íslands og félög rithöfunda."
Fjárinálaráðuneytið skipaði hinn 14. nóvember 1972 nefnd til þess að kanna, hve
söluskattur af bókum næmi hárri upphæð ár hvert. í nefndinni áttu sæti: Bergur
Guðnason, formaður, Svava Jakobsdóttir, Knútur Hallsson og örlygur Hálfdánarson.
Niðurstaða nefndarinnar var sú, að söluskattur af bókum íslenskra höfunda næmi
sem næst 21.7 millj. kr. árið 1972, en að viðbættum þýðingum sem næst 38.3 millj. kr.
Tölur þessar voru byggðar á upplýsingum frá hagrannsóknadeild Framkvæmdastofnunar rikisins.
Menntamálaráðuneytið skipaði síðan hinn 16. jan. 1973 nefnd til þess að semja
reglur samkvæmt þingsályktuninni. f nefndina voru skipuð: Svava Jakobsdóttir,
skv. lilnefningu Rithöfundasambands fslands, Einar Bragi, skv. tilnefningu Rithöfundafélags íslands, dr. Gunnar Thoroddsen, skv. tilnefningu Félags ísl. rithöfunda,
Bergur Guðnason, skv. tilnefningu fjármálaráðuneytisins og Knútur Hallsson án
tilnefningar. og var hann jafnframt skipaður formaður nefndarinnar. Ncfndin hefur
samið bráðabirgðareglur um úthlutun viðbótarritlauna (nr. 307/1973), er miðast eingöngu við 12 millj. kr. fjárveitingu í fjárlögum 1973. Jafnframt hefur nefndin unnið
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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og vinnur enn að því að semja varanlegri reglur um þetta efni, og hefur verið reynt
að kanna til nokkurrar hlítar ýmsar leiðir, þar á meðal svonefnt ritlaunatryggingakerfi samhliða greiðslu viðbótarritlauna fyrir útgefin verk næstliðið ár. Eins og áður
getur byggjast störf nefndarinnar á frainangreindri þingsályktun og ákvæði í fjárlögum 1973. Hins vegar mun ekki fara milli mála, að skipan þeirri, sem þingsályktunin gerir ráð fyrir, var ekki ætlað að gilda aðeins eitt ár eða annan takmarkaðan
tima, heldui var vilji Alþingis, að réttarbót þessi til handa rithöfundum skyldi vera
til frambúðar, enda voru enn í fjárlögum 1974 veittar 12 millj. kr. í hinu sama
skyni. Eftir viðræður nefndarinnar um þetta efni við menntamálaráðherra, Magnús
T. ólafsson, fól ráðherra henni með bréfi dags. 23. mars 1973 „að semja frumvarp til
laga um cfni þingsályktunar frá 18. maí 1972.“ í samræmi við það hefur nefndin
samið frumvarp þetta, er hér liggur fyrir, ásamt greinargerð og athugasemdum við
einstakar greinar þess.
Þótt hugmyndir um endurgreiðslu til rithöfunda á söluskatti af íslenskum bókum hafi upphaflega hrundið máli þessu af stað, telur nefndin ekki heppilegt, að
fjárveiting verði til frambúðar bundin söluskatti. Skattur af þessu tagi kann að
verða lagður niður, breyta um nafn með einuin eða öðrom hætti eða felldur inn í
aðra skatta. Þá hefur og sýnst nokkrum örðugleikum bundið að staðreyna með
nákvæmni, hversu hárri upphæð þessi hluti söluskattsins kynni að nema og fylgjast
með breytingum á honuin frá ári til árs. Með tilliti til þingsályktunarinnar taldi
nefndin æskilegt, að með sérstakri könnun yrði genvið nákvæmlega úr skugga um,
hve hárri upphæð þessi hluti söluskattsins hefði numið á árinu 1972, og fór menntamálaráðuneytið að beiðni nefndarinnar með bréfi dags. 26. mars 1973 þess á leit
við fjármálaráðuneytið, að þessi könnun færi fram. Niðurstaða lá ekki fyrir, þegar
frumvarp þetta var samið.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Fjárhæð sú, sem við er miðað í greininni (21,7 millj. kr.), bvggist á upplýsingum frá hagrannsóknadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins á sínuin tíina um
áætlaðan söluskatt af íslenskum bókum á árinu 1972. Séu þýddar bækur taldar
með, neinur hin áætlaða tala 38.3 millj. kr. í frumvarpinu er miðað við lægri
töluna, en ýmislegt mælir með, að hún verði allmiklu hærri, þar eð söluskattur
af íslenskum bókum hefur efalaust hækkað verulega frá 1972 og lagafrumvarpið
heimilar þar að auki einnig greiðslur úr sjóðnmn fyrir þýðingar (sbr. 3. grein).
Um 2. gr.
Þar sem búið er að taka í fjárlagafrumvarpið fyrir árið 1974 fjárveitingu til
rithöfunda og höfunda fræðirita að fjárhæð 12 millj. kr., er fyrsta fjárveiting
samkvæmt þessum lögum miðuð við fjárlög fyrir árið 1975.
Viðmiðunin við byrjunarlaun menntaskólakennara er sú sama og í reglum nr.
165/1969 um starfslaun listamanna. Þykir sú viðmiðun hafa gefið góða raun og
reynst sanngjörn eftir atvikum.
Um 3. gr.
Rétt þykir, að fram komi, hverjir notið geti greiðslna úr sjóðnum, þar á meðal
að þýðendur komi einnig til álita. Ákvæðið telst ekki ná til höfunda, er gefa fræðirit út á kostnað annarra opinberra sjóða eða stofnana, né heldur, ef útgáfan telst
þáttur í kennsluskyldu eða annarri starfskvöð. Ekki koma aðrar þýðingar til greina
en þær, er hafa bókmenntalegt gildi. Heimilt er í reglugerð að ákveða lægri greiðslur
fyrir þýðingar en frumsamin verk.
Um 4. gr.
Nú eru starfandi þessi rithöfundasamtök: Rithöfundasainband íslands, Rithöfundafélag Islands og Félag islenskra rithöfunda. Með orðalaginu „félagssamtök
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rithöfunda“ er átt við framangreind samtök eða þau, er í þeirra stað kunna að koma.
Meginákvæði reglugerðarinnar hljóta að lúta að því, hvernig hátta skuli greiðslum
úr launasjóði. Ekki mun verða komist hjá, að þær verði að einhverju leyti háðar
mati, þannig að ekki geti allir, er semja og fá birtar bækur í landinu, vænst fjár
eða átt einstaklingsbundna kröfu til fjár úr sjóðnum. Höfuðhlutverk sjóðsins er að
auðvelda starfandi höfundum að sinna ritstörfum án ineiri fjárhagslegrar áhyggju
almennt en aðrar starfsstéttir í þjóðfélaginu.
Ekki þykir heppilegt að svo stöddu að setja fastar ýtarlegar reglur í frumvarpið um framkvæmd laganna í einstökum atriðum, heldur verði fyrst um sinn settar
uni þau efni stjórnvaldsreglur í nánu samráði við rithöfunda sjálfa. Hljóta þessir
aðilar að hafa allfrjálsar hendur um, hvernig reglunum verður háttað að þessu
sinni, en þegar nægileg reynsla er fcngin af framkvæmd þeirra, verður væntanlega
timabært að lögfesta slíkar reglur i meginalriðum.
Ef samkomulag verður um það milli ráðuneytis og rithöfunda, mætti fela nefnd
skipaðri 16. jan. 1973 að semja reglugerðina í framhaldi af öðrum störfum hennar
að þessum málum.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.*'

Sþ.

252. Tillaga til þingsályktunar

[135. mál]

um athugun á bifreiðatryggingum.
Flm.: Benedikt Gröndal, Eggert G. Þorsteinsson, Sighvatur Björgvinsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara sérfræðilega rannsókn
á því, hvort unnt sé að gera bifreiðatrvggingar þjóðinni ódýrari og hagkvæmari,
og verði í því sambandi sérstaklega athuguð þau nýju tryggingakerfi, sem nú breiðast ört út í Bandaríkjunum og Kanada.
G r e i n a r g e r ð.
Bifreiðaeign íslendinga hefur farið ört vaxandi á síðustu árum, og jafnframt
hefur kostnaður við bifreiðatryggingar aukist að sama skapi. Ýmislegt veldur því,
að tjón á farþegum, ökumönnum og bifreiðum er hér mikið, og kemur það eðlilega fram í miklum tryggingakostnaði. Er því til mikils að vinna, ef unnt reyndist
að draga úr þessmn kostnaði eða gera bifreiðatryggingar á annan hátt hagkvæmari
en þær hafa verið.
Sams konar vandamál hafa í öðrum löndum leitt til þess, að fram hafa komið
hugmyndir uni veigamiklar breytingar á tryggingakerfi bifreiða, og hafa þær sérstaklega verið reyndar í Bandaríkjunum og Kanada.
í Bandaríkjunum ber mest á svokölluðuin “no fault” bifreiðatryggingum, sem
fyrst voru teknar upp í fylkinu Massachusetts árið 1971. Siðan hafa fjölmörg fylki
tekið upp slík kerfi í mismunandi myndum, og fram hafa komið á þinginu í
Washington tillögur um að skylda öll fylkin til þess.
Sameiginlegt þessum kerfum er, að greiðslur tjóna eru án tillits til sakar og
fara fram innan tiltekins tíma, sem, er allt niður í 30 daga. Sparast við þetta mikil
málaferli, enda lögfræðingar andvígir kerfinu, en tryggingafélög yfirleitt hlynnt
þvi. Þá er það talin rnikil framför, að bótamál fást afgreidd á mun skemmri tíma
en áður. Þar að auki hefur reynslan orðið sú, að iðgjöld hafa lækkað. Sem dæmi
má nefna, að hjá hinu gagnkvæma tryggingafélagi Allstate lækkaði iðgjald tiltekinna bifreiðatrygginga í New York úr $ 134 í $ 85, en hjá öðrum félögum nokkru
minna.
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Sem dæmi um Kanada má nefna fylkið Manitoba, sem hefur tekið upp “no
fault” kerfi bifreiðatrygginga, sem nær jöfnum höndum til slysa á fólki og skemmda
af völdum bifreiða. Kerfið gengur undir nafninu “Autopak” og er í höndum eins
opinbers aðila, The Manitoba Public Insurance Corporation. Kerfið tók til starfa
seint á árinu 1971 og hefur þótt gefast mjög vel. Tryggingaiðgjöld eru annars vegar
af ökutækjum og fylgja þá árlegri skráningu þeirra, en hins vegar af ökumönnum,
en sá hluti er mishár eftir aldri og kyni, en auk þess eru hækkandi iðgjöld ef
ökumaður hefur lent í óhöppum, og fer það eftir sérstökum skala.
Hér er ekki unnt að gera ítarlegri grein fyrir þessum nýjungum, en þær gefa
ástæðu til þess, að þeini sé gaumur gefinn, enda þótt aðstæður séu um margt
ólíkar á Islandi og í þeim löndum, sem nefnd hafa verið. Því er þessi tillaga flutt
um að ríkisstjórnin láti fram fara sérfræðilega athugun þessara mála.

Sþ.

253. Tillaga til þingsályktunar

[97. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda samninginn um alþjóðastofnun
fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT).
(Afgreidd frá Sþ. 27. jan.)
Samhljóða þskj. 109.

Nd.

254. Nefndarálit

[84. mál]

um frv. til 1. um breyt. á útvarpslögum, nr. 19/1971.
Frá meiri hl. menntamálanefndar.
Meiri hl. menntamálanefndar leggur til að frv. verði samþ. óbreytt.
Minni hl. nefndarinnar, Kjartan Ólafsson og Magnús T. Ólafsson, mun skila
séráliti.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Ingvar Gíslason.
Alþingi, 28. jan. 1975.
Ellert B. Schram,
varaform.

Nd.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.
Gunnlaugur Finnsson.

255. Nefndarálit

Ey. Kon. Jónsson,
frsm.

[124. mál]

um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir íslands hönd
samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og leggur til, að það verði samþ.
Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru Páll Pétursson og Sighvatur Björgvinsson.
Alþingi, 28. jan. 1975.
Ellert B. Schram,
Gunnlaugur Finnsson,
Friðjón Þórðarson,
form.
fundaskr.
frsm.
Kjartan Ólafsson.
Ingólfur Jónsson.
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Nd.

256. Nefndarálit

[72. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 84/1970, um Háskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir með samþykkt þess eins og það liggur
fyrir. — Fjarverandi var Ingvar Gíslason.
Alþingi, 28. jan. 1975.
Ellert B. Schram,
Sigurlaug Bjarnadóttir,
varaform.
fundaskr., frsm.
Kjartan Ólafsson.
Ev. Kon. Jónsson.

Sþ.

Gunnlaugur Finnsson.
Magnús T. Ólafsson.

257. Fyrirspurn

[136. mál]

til iðnaðarráðherra um stöðu lánasjóða iðnaðarins og hugsanlega sameiningu þeirra
eða samræmingu starfa þeirra.
Frá Heimi Hannessyni.
1. Hvernig hefur verið háttað ráðstöfun fjármagns þessara sjóða á s. 1. tveimur
árum, annars vegar gagnvart útflutningsiðnaði og hins vegar iðnaði fyrir heimamarkað?
2. Hvert er hlutfall lána og/eða styrkja þessara sjóða, annars vegar að þvi er
varðar fjárfestingu tengda iðnrekstri og hins vegar i beinu sambandi við útflutnings- og markaðsmál?
3. Er ekki timabært að sameina alla eða hluta þessara sjóða og efla starfsemi
þeirra með samræmdum aðgerðum?

Nd.

258. Frumvarp til laga

[137. mál]

um breyting á bráðabirgðalögum um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga
og verðlagsmál, nr. 88 24. sept. 1974.
Flm.: Magnús Kjartansson, Bjarnfríður Leósdóttir.
8. gr. laganna orðist svo:

1- gr.

Við 1. málsgrein 19. gr. laga nr. 67/1971 með áorðnum breytingum, sbr. lög
nr. 96/1971 og lög nr. 62/1974, bætist:
Upphæðir þessar skulu breytast ársfjórðungslega i samræmi við vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. október 1974 að telja.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Með frumvarpi þessu er lagt til að svonefnd tekjutrygging — þ. e. a. s. viðbótarlífeyrir til aldraðs fólks og öryrkja sem hefur engar eða sáralitlar aðrar tekjur

1046

Þingskjal 258

en greiðslur almannatrygginga sér til lífsframfæris — breytist í samræmi við breytingar á vísitölu framfærslukostnaðar.
Með bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar frá 24. sept. 1974 og þeim hrikalegu
verðhækkunum, sem síðan hafa dunið yfir, voru bætur almannatrygginga skertar
mjög tilfinnanlega. Við afgreiðslu fjárlaga fvrir árið 1975 var þess freistað að draga
nokkuð úr þessari skerðingu að því er lífevrisgreiðslur varðar. Við 2. umræðu fjárlaga var lagt til að 800 milljónum króna yrði varið til þess að tryggja kaupmátt
þessara greiðslna, en sú tillaga var felld. Við 3. umræðu fjárlaga var felld tillaga um
500 milljónir króna í sama skyni. Þá var einnig felld tillaga um að ríkisstjórninni
væri heimilt að greiða uppbætur á tekjutryggingu í samræmi við breytingar á framfærsluvísitölu! Sii afgreiðsla virtist freinur bera vott um kergju en raunsætt mat.
Því er þess enn freistað að afla fylgis þingmanna við þá hugmynd að þyrma því
fólki sem býr við erfiðust kjör i þjóðfélaginu. Viðbótargreiðsla til fólks, sem nýtur
tekjutryggingar, er nú rúmar 8000 kr. á mánuði sem hámark. Enda þótt við erfiðleika
sé að etja i efnahagsmálum verða vart færð rök að því að afkoma þjóðarheildarinnar sé slík að nauðsynlegt sé að skerða kaupmátt þeirra lágu tekna.
Rauntekjur manna hafa lækkað mjög ört undanfarna mánuði. Vísitölur gefa
mjög grófgerða hugmynd um þá þróun, því að þjóðfélagshópar eru misjafnlega
settir. Engir hafa orðið fyrir jafntilfinnanlegri tekjuskerðingu og láglaunafólk sem
notar mjög verulegan hluta tekna sinna til að kaupa matvæli, því að það hefur
einkennt þróunina að matvæli hafa h.vkkað meira en nokkrir aðrir vöruflokkar.
Tekjulægstu hóparnir eru það fólk sem hefur lífsviðurværi sitt af bótum almannatrvgginga. Almennur elli- og örorkulifeyrir nemur nú 13 339 kr. á niánuði. Þegar
við bætist tekjutrygging hjá þeim sem engar aðrar tekjur hafa nemur bótaupphæðin
21 398 kr. á mánuði.
Við þriðju umræðu fjárlaga gerði Geir Gunnarsson, fulltrúi Alþýðubandalagsins
í fjárveitinganefnd, grein fyrir því hversu mjög kaupmáttur þessara tekna hefði
verið skertur frá því að núverandi stjórn tók við völdum í ágúst í fyrra, á aðeins
fjórum, mánuðum. Hann gerði m. a. grein fvrir þessum dæmum um það hve mikið
vörumagn hægt var að kaupa fyrir mánaðartekjurnar:
Almennur mánaðarlífeyrir í ágúst 1974.
Rúgbrauð 200 stk.
Franskbrauð 254 stk.
Iiartöflur 773 kg.
Strásykur 81.4 kg.
Kaffi 32.7 kg.
Mjólk 522 litrar.
Skyr 229.6 kg.
Súpukjöt 51.3 kg.
Smjörlíki 71.4 kg.
Haframjöl 147.2 kg.

Hveiti 162.9 kg.
Smjör 49.9 kg.

Almennur mánaðarlífeyrir í des. 1974.
Rúgbrauð 173 stk.
Franskbrauð 222 stk.
Kartöflur 319 kg.
Strásykur 48.5 kg.
Kaffi 27.7 kg.
Mjólk 430 lítrar.
Skyr 146.6 kg.
Súpukjöt 40.5 kg.
SmjörÍíki 62.3 kg.
Haframjöl 116 kg.
Hveiti Í48.2 kg.
Smjör 28.8 kg.

Sé tekinn almennur lífevrir að viðbættri tekjutryggingu líta dæmin þannig út:
í ágúst 1974.
I desemher 1974.
Skyr 354.9 kg.
Rúgbrauð 310 stk.
Franskbrauð 393 stk.
Súpukjöt 79.3 kg.
SmjörÍiki 110.4 kg.
Kartöflur 1195 kg.
Haframjöl 227.5 kg.
Strásvkur 125.9 kg.
Kaffi 50.5 kg.
Hveiti 251.8 kg.
Mjólk 807 lítrar.
Smjör 77.1 kg.
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Rúgbrauð 278 stk.
Franskbrauð 356 stk.
Kartöflur 512 kg.
Strásykur 77.6 kg.
Kaffi 44.4 kg.
Mjölk 690 lítrar.

Skyr 235.1 kg.
Súpukjðt 65 kg.
Smjörlíki 100 kg.
Haframjöl 186.1 kg.
Hveiti 237.8 kg.
Smjör 46.2 kg.

Skerðing kaupmáttar gagnvart þcssum vörutegundum er veruleg og kemst í
einu dæminu vfir 50%. Þær breytingar einar hafa orðið síðan í desember að sumar
þessar vörur hafa enn hækkað.
Haldi þessi þróun áfram verða á skömmum tima teknar aftur þær bætur á
kjörum lífeyrisþega sem framkvæmdar voru á árunum 1971—1974. Vinstri stjórnin
átti frumkvæði að þeini uinskiptum öllum, en lagabreytingarnar voru ævinlega
samþykktar mótatkvæðalaust á þingi. Það er mikil hugafarsbreyting ef meiri hluti
alþingismanna er nú orðinn gersamlega fráhverfur því að halda uppi almannatryggingakerfi til jafns við aðrar þjóðir með hliðstæðan efnahag.

Nd.

259. Frumvarp til laga

[138. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67 frá 20. apríl 1971.
Flm.: Magnús Kjartansson, Bjarnfríður Leósdóttir.
L gr.
78. gr. laga nr. 67/1971 með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 96/1971, orðist svo:
Nú verður breyting á vikukaupi í almennri verkamannavinnu, og skal ráðherra
þá innan mánaðar breyta upphæðum bóta samkvæmt lögum þessum og greiðslum
samkvæmt 73. gr. í samræmi við það. Upphæðir þær, sem tilgreindar eru í 19. gr„
skulu einnig breytast ársfjórðungslega í samræmi við vísitölu framfærslukostnaðar.
Fjölskvldubætur eru undanþegnar þessu ákvæði, en um brevtingu þeirra bóta fer
eftir ákvörðun Alþingis hverju sinni.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1975.

Greinargerð.
í gildandi lögum um almannatrvggingar er svo fyrir mælt að ráðherra skuli
innan sex mánaða ákveða breytingar á greiðslu samkvæmt lögunum í samræmi við
brevtingar á vikukaupi i almennri verkamannavinnu. í tíð fyrrverandi rikisstjórnar
var þessi breyting ævinlega ákveðin innan mánaðar, og er hér lagt til að sú framkvæmt verði lögfest. Fvrir því cru engin rök að viðskiptavinir almannatrygginga
verði að bíða i allt að því liálft ár eftir því að greiðslur til þeirra hækki i samræmi
við þær breytingar sem verða á almennum vinnumarkaði.
í annan stað er hér lagt til að greiðslur samkvæmt 19. gr. laganna •— svonefnd
tekjutrygging — breytist ársfjórðungslega í samræmi við visitölu framfærslukostnaðar, jafnvel þótt annar háttur kunni að vera á hafður um almennar kaupgreiðslur.
Haldið er því fyrra ákvæði að fjölskyldubætur verði undanþegnar þessum reglum, þar sem þær bætur hafa fyrst og fremst verið notaðar af stjórnarvöldum sem
hagstjórnartæki, en ekki í samræmi við tryggingarsjónarmið. Hins vegar er hér lagt
til að Alþingi fjalli um slíkar breytingar, þar sem um hagstjórnarmál er að ræða,
en samkvæmt gildandi lögum er það vald í höndum ríkisstjórnar hverju sinni, og
hafa þær bætur oft verið lækkaðar að geðþótta fjármálaráðherra.
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Lagt er til að lög þessi taki gildi 1. júní n. k., en þá falla niður ákvæði gildandi
bráðabirgðalaga um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál. í
öðru frumvarpi leggja flutningsmenn til að þeim bráðabirgðalögum verði breytt þannig
að tekjutrygging aldraðs fólks og öryrkja hækki í samræmi við visitölu framfærslukostnaðar frá 1. október 1974.

Nd.

260. Breytingartillaga

[124. mál]

við frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir íslands hönd
samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972.
Frá allsherjarnefnd.
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.

261. Fyrirspurnir.

[139. mál]

I. Til forsætisráðherra um lánveitingar úr Byggðasjóði.
Frá Jóni Skaftasyni.
a. Hverjar voru heildarlánveitingar úr Byggðasjóði árin 1972, 1973 og 1974?
b. Hvernig skiptust þær á kjördæmi?
II. Til samgönguráðherra uin bættar vetrarsamgöngur.
Frá Lárusi Jónssyni.
Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá 26. mars 1974 um bættar vetrarsamgöngur í snjóþungum bvggðarlögum og könnun á hagkvæmri og stórvirkri

snj óruðningstækni ?
III. Til samgönguráðherra um vetrarsamgöngur á Austurlandi.
Frá Helga F. Seljan.
1. Hvernig hyggst Vegagerð ríkisins bæta úr því ástandi, sem nú ríkir í samgöngumálum austfirðinga?
2. Hefur Vegagerð ríkisins uppi áfonn um nvjar vinnuaðferðir, þegar erfiðleikar eru mestir, svo sem rekstur fullkominna snjóbíla?
3. Á hvern hátt hyggst Vegagerð ríkisins í framtíðinni mæta erfiðleikum, svo
sem þeim er nú hafa skapast á Austurlandi og víðar? Er einhver áætlanagerð þar að lútandi i gangi hjá stofnuninni?
4. Hefur samgönguráðuneytið kannað möguleika á betri samgöngum á sjó milli
hafna á Austurlandi, þegar svo er ástatt sem nú?
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IV. Til menntamálaráðherra um sjónvarpsmál á Austurlandi.
Frá Lúðvík Jósepssyni.
1. Hvað hugsar ráðherra sér að gera til að ráða bót á því ófremdarástandi,
sem rikjandi er í sjónvarpsinálum á Austurlandi?
2. Verða ekki gerðar ráðstafanir til að auka öryggi í rekstri endurvarpsstöðvarinnar á Gagnheiði? Hvenær má búast við slíkum umbótum?
3. Hvað er ráðgert að gera til þess að auka myndgæði i útsendingu á Austurlandi? Hvenær verða slikar framkvæmdir gerðar?

Nd.

262. Frumvarp til laga

[140. mál]

um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld.
Frá félagsmálanefnd.
1- gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Gjald skv. 3. gr. má innheimta af öllum fasteignum við þær götur, sem bundið
slitlag hefur verið sett á og þar sem gangstéttir hafa verið lagðar. Má gjaldið nema
allt að meðalkostnaði við þessar framkvæmdir.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Hinn 16. maí s. I. voru staðfest lög um gatnagerðargjöld, nr. 51/1974. 4. gr. laganna er svo hljóðandi: „Gjöld skv. 3. gr. má innheimta af öllurn fasteignum við
þær götur, sem bundið slitlag er sett á og þar sem gangstéttir eru lagðar. Má gjaldið
nema allt að áætluðum meðalkostnaði við þessar framkvæmdir.*'
Þegar fyrstu samþvkktir á grundvelli laga þessara bárust félagsmálaráðuneytinu til staðfestingar, taldi ráðuneytið það orka tvimælis, hvort orðun 4. gr. laganna heimilaði innheimtu gjalda skv. 3. gr. vegna framkvæmda við bundið slitlag
á götur og gangstéttir, sem þegar höfðu verið lagðar fyrir gildistöku laganna. Er
frv. þetta flutt til að taka af öll tvímæli i þessu efni.
Það er álit margra sveitarstjórna, að heimild til álagningar sérstaks gjalds skv.
3. gr. laganna kom.i ekki nema að takmörkuðu gagni, nema unnt verði að leggja
slik gjöld á fasteignir við götur, þar sem búið er að setja bundið slitlag á.
Félagsmálanefnd flytur frumvarp þetta að beiðni stjórnar Sambands islenskra
sveitarfélaga. Einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til að fylgja hreytingartillögum, sem fram kunna að koma, eða flytja breytingartillögur.

Nd.

263. Frumvarp til laga

[124. mál]

um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Islands hönd samþykkt
um alþjóðareglur til að koma í veg fvrir árekstra á sjó, 1972.
(Eftir 2. umr. i Nd., 30. jan.)
Samhljóða þskj. 178 með þessari breytingu:
5. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

132
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Nd.

264. Nefndarálit

[84. mál]

um frv. til 1. um brevt. á útvarpslögum, nr. 19/1971.
Frá minni hl. menntamálanefndar.
Með frumvarpi þessu er í veigamiklu atriði horfið frá þeirri stefnu sem mörkuð
er í gildandi lögum, að Ríkisútvarpið skuli vera sjálfstæð stofnun og óháð fyrirmælum stjórnvalda um dagskrárgerð og efnismeðferð. Útvarpslögin, sem þessa stefnu
mörkuðu, voru samþykkt einróma á Alþingi fyrir fáum árum, og i ítarlegum umræðum bar enginn brigður á að kjör útvarpsráðs til fastákveðins tíma væri snar
þáttur þeirrar stefnumörkunar. Engin málefnaleg rök hafa verið færð fyrir því að
þörf sé á að skerða starfsaðstöðu Ríkisútvarpsins sem sjálfstæðrar stofnunar á
þann hátt sem ráð er fyrir gert í frv. Aftur á móti gefur auga leið, að slík breyting
hlvtur að torvelda mótun og framkvæmd samfelldrar stefnu í dagskrárgerð. Útvarpsráð, sem á vísa setu ákveðið kjörtímabil, hefur í því efni allt aðra og betri aðstöðu
en ráð sem á allt í óvissu um starfstíma og jafnvel getur skipt um oftar en einu
sinni á ári, eins og dæmi sanna.
Flutningur þessa frumvarps verður því að skoðast ofríkisverk valdhafa, sem
ekki vilja una öðru en geta ráðið dagskrárgerð Ríkisútvarpsins þá fáu mánuði sem
eftir eru af kjörtímabili útvarpsráðsins, sem nú situr, og skirrast ekki við að fórna
í þvi skyni sjálfstæði stofnunarinnar og kippa grundvellinum undan festu, samhengi og skipulegum vinnubrögðum í starfi hennar. Við leggjum því til að frumvarp þetta verði fellt.
Jafnframt berum við fram tillögu um að upp í útvarpslög verði tekið ákvæði
til að tryggja sjálfstæði Ríkisútvarpsins vendilegar en nú er gert með því að girða
fyrir að í útvarpsráð veljist menn sem starfs síns vegna gætu lent i hagsmunaárekstrum, ættu þeir að fjalla um þau verkefni sem útvarpsráði eru falin.
Alþingi, 3. febr. 1975.
Kjartan Ólafsson,
frsm.

Nd.

Magnús T. ölafsson.

265. Breytingartillaga

[84. mál]

við frv. til 1. um breyt. á útvarpslögum, nr. 19/1971.
Frá minni hl. menntamálanefndar (KÓ, MÓ).
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Á eftir 1. málsgr. 5. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Enginn fastur starfsmaður Ríkisútvarpsins er kjörgengur í útvarpsráð, ekki
heldur þeir sem vegna starfs við aðra fjölmiðla fullnægja inntökuskilyrðum Blaðamannafélags íslands né heldur nokkur sá sem hefur atvinnu af að annast kynningarstarfsemi eða upplýsingamiðlun fyrir fyrirtæki, samtök eða stofnun. Sama
gildir um íslenska starfsmenn erlendra sendiráða eða fjölþjóðasamtaka er njóta
friðinda gagnvart íslenskum lögum vegna starfsins.

Þingsi'íjal 266—267

Sþ.

266. Fyrirspurnir.
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[141. mál]

I. Til menntainálaráðherra urn innheimtu afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps.
Frá Heimi Hannessyni.
Vill menntamálaráðherra beita sér fyrir því, að eðlilegt tillit verði tekið til
alvarlegra truflana á útsendingu hljóðvarps og sjónvarps, þegar afnotagjöld fyrir
þá þjónustu verða innheimt, gagnvart þeim aðilum, er fyrir slíkum truflunum
verða og hafa orðið?
II. Til sjávarútvegsráðherra um vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Islands
og Byggðasjóði.
Frá Jóni Árm. Héðinssyni.
a. Hver voru vanskil togara við Fiskveiðasjóð íslands og Byggðasjóð 1. jan.
1975?
b. Hvernig skiptast vanskilin eftir kjördæmum?

Nd.

267. Tillaga til þingsályktunar

[142. mál]

um sameiginlegan lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn.
Flm.: Bjarnfríður Leósdóttir.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta semja og leggja fram á Alþingi
fyrir árslok 1975 frumvarp til laga um sameiginlegan Iffeyrissjóð fyrir alla landsmenn. Við samningu þess frumvarps skal m. a. miða að því, að í slfkum lffeyrissjóði
geti allir átt aðild, bæði þeir, sem nú standa utan lifeyrissjóða, og sjóðfélagar annarra lífeyrissjóða. Enn fremur skal á það lögð áhersla, að lffeyrisgreiðslur sliks
sjóðs séu verðtryggðar og allir lifeyrisþegar njóti sömu réttinda án tillits til kyns
eða atvinnustéttar.
Greinargerð.
Að undanförnu hefur lífeyrissjóðakerfi landsmanna verið talsvert til umræðu.
í þeim umræðuin hefur m. a. komið fram, að 90—95% launþega, 20 ára og eldri,
eru innan lffeyrissjóðakerfisins, en að fjöldi lifeyrissjóða muni vera á milli 90 og
100. Það, sem hefur hins vegar komið af stað umræðum um mál þessi, er sá vandi
sem fylgir margbrotnu og mismunandi kerfi lífeyrissjóða. Þar njóta sumir lífeyris
sem cr verðtryggður, þannig að lifeyrisþegar njóta bóta sem eru ákveðið hlutfall
atvinnutekna eins og þær eru á hverjum tíma. Sumir verða hins vegar að sætta sig
við óverðtryggðar lífeyrisgrciðslur og verða þannig fyrir barðinu á verðbólgunni,
þar til þær eru orðnar að engu og réttindin gagnslaus. Enn aðrir eiga ekki aðgang
að neinum lífeyrissjóði.
Með tillögu þessari er lagt til, að ríkisstjórninni verði falið að bæta úr i þessum efnum og leggja frumvarp til laga um sameiginlegan lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn frain á Alþingi fyrir árslok 1975. Verði frumvarpið þannig úr garði gert, að
með því sé öllum tryggður aðgangur að slíkum lifeyrissjóði. Þar sem nú á að fara
fram endurskoðun á löggjöf almannatrygginga, er hugsanlegt að þessi sjóður yrði
i beinum tengslum þar við. Lifeyrisgreiðslur yrðu verðtryggðar og öllum tryggð
sömu réttindi, konum sem körlum.
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Nd.

268. Tillaga til þingsályktunar

[143. mál]

um fæðingarorlof kvenna og fæðingarstyrk.
Flm.: Bjarnfríður Leósdóttir.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að gera þær breytingar á lögum nr. 67/1971,
um almannatryggingar, að þar verði konum tryggt 3ja mánaða fæðingarorlof á fullum launum, enn fremur að fæðingarstyrkur verði greiddur hverri konu, en dvöl á
fæðingarstofnunum verði ókeypis.
Greinargerð.
Eins og kunnugt er, færist það stöðugt í vöxt að konur stundi atvinnu utan
heimilanna. Atvinnuvegirnir hafa þurft á þessu vinnuafli að halda og sótt í það í
auknum mæli og nægir í því sambandi að minna á að sú mikilvæga atvinnugrein
landsmanna, fiskiðnaðurinn, er að verulegu leyti borin uppi af vinnu kvenna.
En aukin þátttaka kvenna í atvinnulífinu kallar á ýmsar félagslegar aðgerðir
til að mæta þörfum þeirra. Þessum þörfum hefur ekki verið sinnt nægilega til þessa.
Mikið vantar t. d. á að hægt sé að bjóða börnum jafnan rétt til dvalar á dagvistunarheimilum eða að nægilegt tillit sé tekið til þess almennt, að aukin útivinna
foreldra útheimtir stofnanir sem sinnt geta uppeldi barna og tekið við hlutverki því
sem móðir gegnir á heimili.
Eitt af því, sem veldur talsverðri mismunun milli kynja og gerir bæði afkomu
og atvinnu konunnar ótryggari en karlmanna, er að við barnsburð nýtur kona allajafna ekki launa nema í mjög skamman tíma, eða 10—14 daga, sem augljóslega er
allt of skamnmr tími. Frá þessu er þó veigamikil undantekning, því að þær konur,
sem starfa hjá riki og bæjarfélögum, njóta 3ja mánaða barnsburðarfria eða orlofs
á fullum launum.
Með tillögu þessari er lagt til að eitt verði yfir allar konur látið ganga í þessum
efnum og ríkisstjórninni verði falið að gera þær breytingar á lögum um almannatryggingar, að þar verði konum tryggð þessi sjálfsögðu réttindi.
Þá er lagt til að fæðingarstyrkur skv. 16. gr. laga um almannatryggingar verði
látinn ganga til konunnar, til þess að létta undir þeim kostnaði sem óneitanlega
hlýtur að vera samfara barnsburði, en að dvöl á fæðingarheimilum verði ókeypis eins
og hver önnur sjúkrahúsvist.

Sþ.

269. Tillaga til þingsályktunar

[144. mál]

um lækkun á byggingarkostnaði.
Flm.: Ragnhildur Helgadóttir.
í þeim tilgangi að draga úr húsnæðiskostnaði ályktar Alþingi að fela rikisstjórninni að láta gera nákvæma skýrslu um þann hluta byggingarkostnaðar, sem
fólginn er í ýmiss konar gjöldum til ríkisins. Á grundvelli þeirrar skýrslu láti rikisstjórnin gera tillögur um niðurfellingu eða verulega lækkun þeirra gjalda.
Greinargerð.
Fyrir ári var flutt sams konar þingsálvktunartillaga. Henni fylgdi þá svo hljóðandi greinargerð:
Húsnæðiskostnaður reynist mörgum miklu þyngri byrði en eðlilegt getur talist,
miðað við annan framfærslukostnað. Sérstaklega á þetta við um ungt fólk og barn-
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margar fjölskyldur. Kostnaðarbyrðin er þung, hvort heldur byggt er eigin húsnæði
eða búið í leiguhúsnæði.
Lækkun byggingarkostnaðarins er sjálfsögð leið til að draga úr útgjölduni húsbyggjenda og leigjenda. Auk þess er lækkun byggingarkostnaðar þjóðhagslega æskileg
til að draga úr spennu i efnahagsmálum. Eru þetta alkunnar staðreyndir.
Augljóst er, að hinn hái húsnæðiskostnaður veldur ríkinu margvíslegum vanda.
Þegar byggingarkostnaður hækkar, aukast skyldur ríkisins til að leggja fé til húsnæðismála, að ótöldum hugsanlegum aðgerðum vegna áhrifa húsnæðiskostnaðar á
vísitölu. Það má því kallast mótsagnakennt, að ríkið sjálft skuli með ýmsum hætti
verða til þess að halda þessum kostnaði uppi, með opinberum álögum á byggingarefni og nokkra aðra þætti byggingarkostnaðar. Má þar nefna aðflutningsgjöld, söluskatt, launaskatt o. fl.
Það virðist liggja beint við að leggja til, að ríkið dragi sjálft úr aðgerðum, sem
hækka húsnæðiskostnað. Það er meginhugsun bak við þessa tillögu, að hvort tveggja
gerist í senn, að ríkið felli niður eða lækki álögur á húsbyggjendur og geti hlutfallslega dregið úr skuldbindingum, sem það ella yrði að taka á sig um fjárútvegun
til húsbyggingalána. Samþykkt tillögu þessarar þýðir því ekki raunverulegt tap fyrir
rikissjóð. Hér er öllu fremur um að ræða millifærslu, reikningslega hagræðingu,
sem ein saman getur lækkað húsnæðiskostnað í landinu uin 11—15%.
Hér fylgir lausleg ágiskun um skiptingu byggingarkostnaðar í verðþætti íbúðarhúsa í Reykjavík.
%
Á þessu bili
Laun á byggingarstað(útseldvinna) .........................
41
35—^45
12—20
Cif-verð innfl.................................................................
16
5—7
Aðflutningsgjöld..........................................................
6
5y2—6%
Söluskattur...................................................................
6
2—8
Borgargjöld ..................................................................
4
3—5
Teikningar ...................................................................
4
Annað (laun utan byggingarstaða, innl. efni, álagn20—28
ing á vöru, vélavinna o.fl., o. fl.) ..........................
23
100
Opinberar álögur eru 15—20% af byggingarkostnaði, til ríkis 11—15% (tollur,
söluskattur, launaskattur, skipulagsgjald, gatnagerðargjald o. fl., o. fl.).
Af þessu yfirliti má marka, að sá hluti byggingarkostnaðar, sem ríkið leggur
á, nemur verulegum fjárhæðum. Þessar fjárhæðir verða svo m. a. til þess að auka
kröfur á hendur ríkinu. Lækkun þeirra fjárhæða gæti dregið úr spennu, ríki og
almenningi til hagsbóta.

Sþ.

270. Tillaga til þingsályktunar

[145. mál]

um endurskoðun laga um iðju og iðnað.
Flm.: Gunnar J. Friðriksson, Friðjón Þórðarson, Jón Árnason.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta endurskoða lög um iðju og iðnað,
nr. 79 15. ágúst 1971, og leggja frumvarp til nýrra iðnaðarlaga fyrir næsta reglulegt Alþingi.
Til þess að vinna þetta verk skal ríkisstjórnin skipa fimm manna nefnd. Skulu
fjórir nefndarmanna skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna aðila: Félags ísl.
iðnrekenda, Landssambands iðnaðarmanna, Landssambands iðnverkafólks og samtaka iðnsveina. Einn nefndarmanna skal skipaður án tilnefningar.
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Greinargerð.
Núgildandi iðnaðarlöggjöf er að meginstofni frá árinu 1927 (lög nr. 18 1927 með
nokkrum breytingum, aðallega frá árinu 1936), en síðast var lögunum breytt árið
1970 (lög nr. 8 1970), sem siðan voru felid inn í gömlu lögin og endurútgefin sem
lög nr. 79 1971.
Lögin frá 1927 voru fyrsta löggjöf um þetta efni á íslandi og munu að ýmsu
leyti hafa byggst á norskum Iögum frá 1913 (lögum frá 25. júlí 1913). Snemma árs
1950 skipaði þáverandi iðnaðarráðherra nel'nd til að endurskoða lögin frá 1927. Varð
nefndin sammála um „frumvarp til iðnaðarlaga“, sem lagt var fram á Alþingi 1952
sem stjórnarfrumvarp, ineð nokkruin breytingum af hálfu iðnaðarráðuneytisins.
Þrátt fyrir samstöðu í nefndinni, scni samdi fruinvarpið, milli fulltrúa iðnaðarmanna og iðnrekenda voru iðnaðarmenn óánægðir með ýmis ákvæði þess og einnig
komu verkfræðingar og opinberir aðilar (Póstur og sírni) frain með sérsjónarmið.
Er iðnaðarnefnd neðri deildar varð ljós þessi ágreiningur, lagði hún til, að málið
væri afgreitt með rökstuddri dagskrá og ríkisstjórninni falið að reyna að ná samkomulagi við þá aðila, sem málið varðaði sérstaklega. Var rökstudda dagskráin
samþykkt og síðan hefur ekkert gerst i máli þessu.
Það gefur auga leið, að nær finuntíu ára gömul löggjöf um svo mikilvæga atvinnustarfsemi sem iðnaðurinn í heild er, hlýtur að vera í mörgu úrelt og óraunhæf. í því sambandi má geta þess, að hin Norðurlöndin hafa öll samræmt sín lög
um iðnað breyttum aðstæðum vegna hinnar öru þróunar í iðnaði þessara landa.
Er það skoðun flutningsmanna, og þar einnig stuðst við skoðun forustumanna iðnaðar, að brýn þörf sé á endurskoðun hinna úreltu Iaga um „iðju og iðnað“.

Ed.

271. Frumvarp til laga

[146. mál]

um breyting á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. gr.
4. gr. laganna orðist þannig:
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins framkvæmir, i samráði við Framleiðslueftirlit
sjávarafurða, þær rannsóknir sem nauðsynlegar eru vegna þeirrar stofnunar.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Grcinargerð.
Við afgreiðslu frv. í sjávarútvegsnefnd Ed. í des. s. 1. féll niður ofangreind breyt.
á frv„ en hún telst nauðsynleg til þess að ugglaus sé verkaskipting milli Framleiðslueftirlitsins og Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins.

Sþ.

272. Tillaga til þingsályktunar

[147. mál]

um sparnað í notkun eldsneytis.
Flm.: Steingrímur Hermannsson, Þórarinn Þórarinsson, Halldór Ásgrímsson,
Jón Helgason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd sérfróðra rnanna, sem geri
hið fyrsta tillögur til ríkisstjórnarinnar um aðgerðir til þess að draga úr notkun á
eldsneyti, einkum á oliu og bensini.

Þingskjal 272—274
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Greinargerð.
Þegar olíukreppan svonefnda skall á haustið 1973, gerðu flestar þjóðir ráðstafanir til þess að draga úr notkun á olíu og bensíni. Þótt einstakir ráðamenn
hafi vakið athygli á nauðsyn þess sama hér á landi, hefur það með réttu verið
gagnrýnt, að engar markvissar ráðstafanir hafa verið gerðar.
Með þessum orðum er ekki verið að draga úr mikilvægi þess að nýta innlenda
orkugjafa í stað þeirra erlendu. Á það ber vitanlega að leggja höfuðáherslu. Hins
vegar er það staðreynd, að á fjölmörgum sviðum má spara verulega í notkun olíu,
m. a. á sviðum þar sem slíkt eldsneyti mun verða notað um langa framtíð.
Skýrsla nefndar, sem skipuð var til þess að athuga notkun svartolíu í stað
dísilolíu í togurum, hefur vakið verðskuldaða athygli. 1 ljós hefur komið, að með
þessari breytingu iná spara mjög mikið fjármagn. Ekki hefur hins vegar verið athugað, hvaða ganghraði togara og annarra skipa og báta er hagkvæmastur, m. a.
með tilliti til olíusparnaðar. Staðreyndin er sú, að ótrúlegt magn eldsneytis má
spara með réttum ganghraða vélanna.
Við íslendingar hitum enn þá u. þ. b. helming af húsnæði okkar með olíu. Þótt
markvisst sé unnið að því að nýta innlenda orkugjafa í stað hinna erlendu, mun
olíunotkun á næstu árum verða mikil á þessu sviði. Þá er það jafnframt staðreynd,
að við íslendingar hitum hús okkar mikið, t. d. yfirleitt meira en tíðkast á Norðurlöndum. Viðbótarhitastigið í hitun húsnæðis krefst ótrúlega mikils eldsneytis. í
þessu sambandi er einnig mikilvægt að athuga einangrun húsa.
Fjölmörg dæmi fleiri mætti nefna um eldsneytissóun. Það er t. d. athyglisvert,
að í hinum nýju togurum eru vistarverur yfirleitt hitaðar með rafmagni, þrátt fyrir
þá staðreynd að mikill afgangshiti er ónýttur frá vélum skipanna. Raforkan er hins
vegar framleidd með olíu. Vafalaust má finna mörg fleiri slík dæmi um lélega
nýtingu orkunnar.
Þótt með þessari tillögu sé fyrst og fremst lögð áhersla á að draga úr notkun
á olíu og bensíni, er að sjálfsögðu mjög mikilvægt að fara einnig vel með innlenda
orku. Hún er takmörkuð. Athuganir á þessu sviði geta haft verulega þýðingu i sambandi við almenna orkunýtingu. Sjálfsagt er að hafa það einnig í huga.
Eðlilegast er að fela sérfróðum mönnum þetta verkefni. Er rikisstjórninni í
sjálfsvald sett hvernig hún velur þá menn. Hins vegar er nauðsynlegt, að nefndin
sé skipuð án tafar og áhersla lögð á að hún geri tillögur sem fyrst.

Nd.

273. Lög

[72. mál]

um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla íslands.
(Afgreidd frá Nd. 5. febr.)
Samhljóða þskj. 76.

Sþ.

274. Fyrirspurn

[148. mál]

til iðnaðarráðherra um orkumál Norðurlands.
Frá Oddi Ólafssyni.
1. Er það rétt að íbúar Norðurlandskjördæmis eystra eigi í heimabyggð niðursetta
rafmagnsframleiðsluvél, er gæti fullnægt orkuþörf kjördæmisins næstu árin ef
hún væri fullnýtt, og að til fullnýtingar þurfi aðeins nokkurra metra háan
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stíflugarð í Laxá, stíflugarð er reisa niætti á fáuni mánuðuin og inundi ekki
kosta meira en olían á dísilvélar svæðisins næsta ár?
2. Sé svo, er þá ekki hugsanlegt að hið breytta viðhorf í orkumálum ásamt margvíslegum ðrðugleikum íbúa svæðisins vegna orkuskortsins hafi skapað grundvöll fyrir endurskoðun samninga um stíflubyggingu, jafnvel stíflu er væri opin
að nokkru eða öllu leyti frá vori til hausts, eða stíflu er skyldi rifin niður er
hinni heilsuspillandi orkukreppu Norðurlands lýkur með rekstri Kröfluvirkjunar?

Ed.

275. Frumvarp til laga

[149. mál]

um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
L gr.
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er reisi og reki verksmiðju að Grundartanga í Hvalfirði til framleiðslu á 75% ferrosilikoni og hafi með
höndum þá framleiðslu og skyldan atvinnurekstur.
2. gr.
Til samvinnu um stofnun eða starfsemi hlutafélags samkvæmt 1. gr. skal ríkisstjórninni heimilt að kveðja hlutafélagið Union Carbide Corporation, New York,
N. Y., Bandaríkjunum, og dótturfélög þess fyrirtækis, svo og eftir atvikum aðra aðila,
sem áhuga hafa á málinu. Þó skal ekki minna en 51% af hlutafé félagsins jafnan
vera í eigu rikisins og stjórn þess skipuð fulltrúum ríkisins að meirihluta, nema
samþykki Alþingis komi til.
3. gr.
1 sambandi við hlutafélag samkv. 1. gr. er ríkisstjórninni heimilt:
1. Að leggja fram allt að 1575 milljónum króna (eða jafnvirði 13.2 milljóna
Bandaríkjadollara), til að eignast 55% af hlutafé í félaginu. Einnig er henni heimilt að taka lán í sama skyni.
2. Að kaupa eða láta kaupa jarðnæði við Grundartanga í Hvalfirði, er leigt
verði félaginu, eftir því sem þarfir verksiniðju þess krefjast, sbr. 10. gr.
3. Að láta byggja og reka höfn við Grundartanga í Hvalfirði, sem félagið hafi
aðgang að, og kaupa eða láta kaupa nauðsynleg landsréttindi höfninni til handa,
sbr. 10. gr.
4. Að sjá um að leggja veg að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði
við Grundartanga.
5. Að láta leggja raflínu að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við
Grundartanga, til flutnings á rafmagni til byggingar verksmiðju félagsins og hafnarinnar og til almennra nota þar á staðnum.
4. gr.
íslenska ríkið og þeir aðilar, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr., skulu
vera fullgildir stofnendur hlutafélagsins, án tillits til ákvæðis 2. málsliðar 2. málsgr.
4. gr. laga nr. 77/1921 um hlutafélög. Tala stofnenda skal og óháð ákvæðum 1. málsliðs sömu málsgreinar. Rétt er að skrásetja félagið þegar er það hefur verið stofnað,
án tillits til þess, hvernig þá stendur á um innborgun lofaðs hlutafjár.
Tala hluthafa í félaginu skal óháð takmörkunum i almennum hlutafélagalögum,
svo og réttur hluthafa til að neyta atkvæðisréttar fyrir allt atkvæðisbært hlutafé
sitt.
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Hlutabréf í félaginu skulu hljóða á nafn. Hlutabréfin skulu undanþegin stimpilgjöldum.
5. gr.
Fulltrúar í stjórn hlutafélagsins skulu skipaðir eða kjörnir á aðalfundi til árs
i senn, svo og varamenn þeirra.
Fulltrúar í stjórn félagsins mega vera erlendir ríkisborgarar og búsettir erlendis,
þó ekki sá meirihluti, sem áskilinn er i 2. gr. að framan.
Stjórnarmenn þurfa ekki að eiga sjálfir hlut í félaginu.
6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga innan ramma þessara laga við þá
aðila, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr. að framan, og að kveða þar á um
þær skuldbindingar af hálfu ríkisins og aðilanna, sem taldar eru nauðsynlegar og
viðeigandi í sambandi við samvinnu þeirra um hlutafélagið og starfsemi þess,
skal vera eftir því sem ríkisstjórnin ákveður, og ekki skemmri en gildistími þeirra
sanminga, sem gerðir eru við aðilana við stofnun hlutafélagsins.
Samningar þeir, sem ríkisstjórnin gerir samkvæmt þessari grein, skulu birtir i
B-deild Stjórnartiðinda.
7. gr.
Hlutafélagi samkv. 1. gr. ber að greiða tekjuskatt og eignarskatt og önnur opinber gjöld, sem almennt eru á lögð hér á landi, eftir þeim reglum, sem um þau
gilda samkvæmt lögum á hverjum tírna, nema að því leyti, sem mælt er á annan
veg í lögum þessum.
Verði lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld breytt
frá því, sem nú er, skal hlutafélagið jafnan eiga sama rétt og aðrir íslenskir aðilar,
sem hafa hliðstætt rekstrarform eða stunda hliðstæða starfsemi, þ. e. framleiðsluiðnað fyrir erlendan markað, til að njóta þeirra hlunninda, sem um er að ræða eftir
hinum breyttu reglum, og því ekki íþyngt með álögum umfram þessa aðila.
Eftirfarandi reglur skulu gilda gagnvart hlutafélaginu að því er varðar skatta
á nettótekjur og aðra skatta, sem að neðan greinir, án tillits til breytinga, sem
verða kunna á almennum lögum um þá skatta:
1. Félaginu skal jafnan heimilt að halda varasjóð myndaðan af skattfrjálsum
framlögum að því marki, sem um ræðir í 2. málsgr. 17. gr. gildandi laga um
tekjuskatt og eignarskatt (nr. 68/1971, sbr. lög nr. 7/1972), og eftir þeim reglum,
er gilda um slíkan varasjóð samkvæmt þeim lögum.
2. Félaginu skal jafnan heimilt að draga frá hreinum tekjum sínum á ári hverju
sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess með sama hætti og um getur
í 1. málsgr. 17. gr. gildandi tekjuskattslaga. Má sá frádráttur vera fyrir fjárhæðum, er félagið borgar út jafnóðum sem arð á því ári og/eða fjárhæðum, er
félagið leggur til hliðar á árinu í sjóð til fjárfestingar og rekstursþarfa. Úr
sjóði þeim, sem lagður er til hliðar samkvæmt ákvæði þessu, má síðar úthluta
arði og greiða hann, án þess að slíkt skerði rétt félagsins til frádráttar vegna útborgaðs arðs á því ári, er greiðsla fer fram.
3. Félaginu skal jafnan heimilt að auka hlutafé sitt með útgáfu jöfnunarhlutabréfa
án þess að nafnverð þeirra teljist til skattskyldra tekna hjá hluthöfum þess,
innan þeirra marka, sem um ræðir í 2. málsgr. D-liðs 1. málsgr. 7. gr. gildandi
tekjuskattslaga.
4. Félagið skal greiða árlegt landsútsvar, er nemi 0.5% hið mesta af rekstrarútgjöldum þess næstliðið almanaksár samkvæmt ákvæðum skattalaga (þar með
taldar fyrningar og vöru- og efnisnotkun), þó ekki af hærri upphæð en sem
nemi brúttótekjum félagsins á árinu. Verður landsútsvarið lagt á atvinnurekstur félagsins sem heild og keniur í stað aðstöðugjalds á þann rekstur
samkv. V. kafla laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga og annarra gjalda,
er leysa kynnu aðstöðugjaldið af hólmi.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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8. gr.
Um skattskyldu erlendra aðila, sem kvaddir eru til samvinnu samkv. 2. gr.
Jaganna og eiga hlut í félaginu eða láta því í té tæknilega aðstoð eða aðstoð við
sölu á afurðum þess, skal fara eftir ákvæðum þeirra tvísköttunarsamninga,
sem í gildi eru milli íslands og heimaríkja þessara aðila. Meðan slíkir tvísköttunarsamningar hafa ekki verið gerðir, skal ríkisstjórnin beita í þessu efni hinum sameiginlegu drögum að tvísköttunarsamningi milli Islands og Bandaríkjanna, sem samninganefndir ríkjanna gengu frá hinn 16. mai 1973, eða síðari drögum að þeim samningi. t samræxni við framanritað skulu eftirfarandi regiur gilda gagnvart þessum
aðilum, án tillits til breytinga á íslenskum skattalögum:
1. Tekjuskattur erlendra hluthafa í félaginu vegna arðs af hlutareign þeirra, sem
skattskyldur er samkvæmt gildandi tekjuskattslögum eða síðari lögum um tekjuskatt, skal vera 5% — finun af hundraði, nema lög eða milliríkjasamningaxkveði á um lægra gjald, enda eigi viðkoinandi hluthafi ekki minna en sem
svarar 10% af útistandandi hlutafé félagsins. Ber félaginu að halda skatti þessum eftir við útborgun arðsins og skila honum til hlutaðeigandi yfirvalda á
greiðsluárinu. I þessu sambandi ber að meðhöndla úthlutun á verðmætum til
hluthafa við slit á félaginu eða sölu á hlutabréfum sem innlausn á hlutabréfum,
og skal ágóði til hluthafanna, sem um er að ræða, metinn sem tekjur af innlausninni og skattlagður sem arður.
2. Þeir erlendu aðilar, senx að ofan greinir, skulu ekki taldir hafa fasta starfsstöð
á íslandi vegna umgetinna tengsla sinna við félagið, og greiðslur til þeirra í
formi þjónustugjalda, sölulauna, umboðslauna, leyfisgjalda og vaxta skulu ekki
háð sköttun á íslandi.
9. gr.
Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum
fjárfestingarvörum og varahlutum til verksmiðju félagsins og reksturs hennar og
tengdra mannvirkja skal undanþeginn aðflutningsgjöldum og söluskatti á innflutning.
Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem beinHpis eru notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal undanþeginn tollum á innflutning og útflutning og söluskatti á íslandi, svo og sala til
útlanda á framleiðsluvörum félagsins.
10. gr.
Höfn við verksmiðjusvæðið að Grundartanga, sbr. 3. tölul. 3. gr., skal vera i
eigu sérstaks hafnarsjóðs, sem sveitarfélög í nágrenninu stofna til sainkvæmt ákvæðum hafnalaga, og tryggi hafnarsjóðurinn hlutafélaginu viðeigandi afnot hafnarinnar með kjörum, sem rikisstjórnin samþykkir.
Bíkisstjórninni er heimilt að ákveða, að hafnarsjóðurinn verði eigandi að jarðnæði verksmiðjunnar við Grundartanga, sbr. 4. tölul. 3. gr., og leigi það hlutafélagimi
með kjörum, sem rikisstjórnin samþykkir.
11- gr.
Hlutafélaginu bei- að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi
verksmiðjunnar við Grundartanga af hennar völdurn, og skulu hönnun verksmiðjunnar, bygging og rekstur í öllu vera í samræmi við núgildandi og síðari lög og
reglugerðir hér á landi varðandi mengunarvarnir og öryggi, heilbrigði og hreinlætí á vinnustað og þá staðla, sem settir eru samkvæmt þeim.
12. gr.
Iðnaðarráðherra fer með mál, sem snerta eignaraðild ríkisins í hlutafélaginu.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þingskjal 275

1059

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er ráðgert að afla ríkisstjórninni nauðsynlegra lagaheimilda til að koma á fót iðjuveri í nýrri grein útflutningsiðnaðar, járnblendivinnslu,
er nýti til vinnslunnar raforku frá Sigölduvirkjun og öðrurn orkuverum Landsvirkjunar. Fyrirhugað er, að iðjuver þetla verði reist að Grundartanga við Hvalfjörð, þar sem komið verði upp hafnaraðstöðu fyrir það. Má ætla, að það geti orðið
fullbyggt á árinu 1977, skömmu eftir að Sigölduvirkjun tekur til starfa, og byrjað
reglubundna starfsemi á því ári. Framleiðsluvara þess verður 75% ferrosilikon, sem
unnið er úr kvartsi, járni, kolum og tréspæni við rafgreiningu í stórum bræðsluofnum. Er þetta efni aðallega ætlað til nota við stálframleiðslu, og verður flutt út
til sölu í verksmiðjur i þeirri grein, fyrst og fremst á Evrópumarkaði:
Stefnt er að því að ráðast í þetta fyrirtæki í samvinnu við bandaríska fyrirtækið Union Carbide Corporation, sem á að baki umfangsmikla starfsemi í þessari
framleiðsiugrein og nýtur góðrar aðstöðu á mörkuðum fyrir efnið, sem það hefur
til þessa flutt til Evrópu frá verksmiðjum vestanhafs. Fyrir hendi eru nú drög
að samningum við þetta fyrirtæki, þar sem byggt er á því, að hið fyrirhugaða
iðjuver verði í eigu íslensks hlutafélags, sem ríkisstjórnin og Union Carbide Corporation stofni í sameiningu á grundvelli heimilda frumvarpsins. Verður hlutur isiendinga í félaginu 55%, en Union Carbide 45%. Hlutafélagið muni gera samning
við Landsvirkjun um orkukaup til langs tíma, og muni fá tæknilega aðstoð við
rekstur verksmiðju sinnar og aðstoð við markaðsöflun frá Union Carbide samkvæmt samningum um þau efni.
Mál þetta á sér alllangan aðdraganda og hefur sætt vandlegum undirbúningi
af íslendinga hálfu í höndum stjórnskipaðrar nefndar og ráðunauta hennar. Hér
á eftir fylgir til skýringar stutt greinargerð frá nefndinni, til yfirlits um störf hennar
og helstu atriði málsins. í því sambandi er þess að geta, að málið var fullunnið
að mestu í höndum nefndarinnar snennna á liðnu ári, en hefur verið endurskoðað
á síðustu mánuðum i ljósi breyttra aðstæðna heima og erlendis, og þá undir leiðsögn iðnaðarráðherra.
Á eftir hinni almennu yfirlitsgreinargerð verður fjallað um einstakar greinar
frumvarpsins, en jafnframt fylgja henni eftirtalin skjöl, sem prentuð eru þar á eftir:
1. Skýrsla viðræðunefndar um orkufrekan iðnað til ríkisstjórnarinnar um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, dags. 23. nóvember 1974.
2. Drög að aðalsamningi milli ríkisstjórnarinnar og Union Carbide Corporation,

3. Greinargerð frá Landsvirkjun um uppkast að raforkusölusamningi við járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, dags. 3. desember 1974.
Aðdragandi málsins.
Viðræður þær, sem frarn hafa farið við fyrirtæki í orkufrekum iðnaði um hagnýtingu orku frá Sigöldu, hófust snennua árs 1971. í skýrslu Jóhannesar Nordals
frá því í maí 1971 til þáverandi iðnaðarráðherra, Jóhanns Hafstein, er skýrt frá
viðræðum, sem þá höfðu nýlega farið fram við Union Carbide og fleiri fyrirtæki.
Um svipað leyti og eignaraðilar Landsvirkjunar tóku ákvörðun um virkjun Sigöldu,
haustið 1971, skipaði iðnaðarráðherra Magnús Kjartansson nefnd með bréfi dags.
28. september 1971 til þess að „vera til ráðuneytis um viðræður við erlenda aðila,
sem áhuga hafa á þátttöku í orkufrekum iðnaði ásamt Islendingum.** í nefndina
voru skipaðir dr. Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, sem skipaður var formaður,
Ingi R. Helgason, hrl., Ragnar Ólafsson, hrl. og Steingrímur Hermannsson, framkvæmdastjóri. Garðar Ingvarsson, hagfræðingur, hefur frá öndverðu verið ritari
nefndarinnar og aðstoðarmaður ásamt Jóni Steingrímssyni, vélaverkfræðingi. Sérstaka aðstoð hefur nefndin fengið frá Hirti Torfasyni, hrl., og verkfræðingunum
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dr. Gunnari Sigurðssyni og Svavari Jónatanssyni, auk þess sem leitað hefur verið
til erlendra ráðunauta, þeirra dr. Alberts Muller og Johns D. Heffernan.
Viðræðunefndin átti sinn fyrsta fund með fulltrúum Union Carbide Corporation
í Reykjavík í október 1971. Var unnið að gagnasöfnun og ýmsum athugunum á árinu
1972, og í janúar 1973 lagði Union Carbide fram ákveðið tilboð um samvinnu við
ríkisstjórn íslands uin byggingu og rekstur ferrosilikonbræðslu á íslandi. Á grundvelli þessa tilboðs var störfum fram haldið, og m. a. leitað umsagnar Náttúruverndarráðs um fyrirhugaða byggingu máhnblendiverksmiðju á Grundartanga við
Hvalfjörð. í júlí 1973 undirrituðu aðilar viljayfirlýsingu um samningsgrundvöll
fyrir stofnun sameiginlegs fyrirtækis til rekstrar ferrosilikonbræðslu á íslandi, og
var yfirlýsingin slaðfest af iðnaðarráðherra með bréfi dags. 8. ágúst 1973. Var síðan
unnið að endanlegri gerð samningsuppkasta og þau lögð fyrir ríkisstjórnina ásamt
heimildarlagafrumvarpi og öðrum gögnum, með skýrslu nefndarinnar dags. 20.
febrúar 1974.
Til þess að stytta þann tíma, sem Alþingi þyrfti til að fjalla um þetta mál,
hafði þegar haustið 1973 verið skipuð þingmannanefnd, sem kynna skyldi sér öll
gögn málsins. í nefndinni áttu sæti alþingismennirnir Bjarni Guðnason, Hannibal
Valdimarsson, Ingólfur Jónsson, Pétur Pétursson, Ragnar Arnalds og Steingrimur
Hermannsson, sem var formaður nefndarinnar.
Frumvarp til heimildarlaga um málmblendiverksmiðjuna var ekki lagt fyrir
Alþingi fyrir þingslit vorið 1974, cn iðnaðarráðherra ritaði Union Carbide bréf í
maí 1974, þar sem lýst er miklum og áframhaldandi áhuga á því, að verksmiðjan
rnegi verða að veruleika hið fyrsta. Voru viðræður hafnar að nýju fljótlega eftir
rnyndun núverandi rikisstjórnar, og bættist þá Ingólfur Jónsson, alþingismaður, í
lióp nefndarmanna. Strax varð Ijóst, að breytingar höfðu orðið miklar frá því að
febrúarskýrslan var samin, og hafa störf nefndarinnar að undanförnu að mestu
verið fólgin í endurskoðun fyrri sanmingsuppkasta, eins og fram kenrnr í skýrslu
nefndarinnar til ríkisstjórnarinnar hinn 23. nóvember s. 1., en hún fylgir hér með.
Áður en að henni kemur er rétt að rekja nokkur atriði varðandi hinn almenna
undirbúning málsins, einkum þau rök, er hnigu að vali þeirrar greinar orkufreks
iðnaðar, er best var talin henta hér á landi. Er hér að mestu stuðst við skýrslu
nefndarinnar frá 20. febrúar 1974.

Val á orkukaupanda.

Eitt meginverkefni viðræðunefndarinnar var að kanna, hvaða nýr orkufrekur
iðnaður gæti komið til greina, sem gæti nýtt orku frá Sigölduvirkjun og tryggt
henni fjárhagslegan grundvöll.
Sigölduvirkjun mun fullgerð verða 150 MW að afli, og áætlað er, að hún auki
orkuframleiðslugetu Landsvirkjunar um 800 millj. kWst á ári af forgangsorku. Gert
var á þeim tíma ráð fyrir því, að selja mætti til orkufreks iðnaðar í mesta lagi
helming þessarar framleiðslu, eða 300—400 millj. kWst á ári, eftir því hve ört
markaður fyrir raforku til húshitunar myndi aukast. Þetta var talið samsvara
orkufrekum iðnaði, sem tæki 50—60 MW af stöðugri orku, en siðan mætti væntanlega bæta um við það bil 30 MW af afgangsorku, sem hefði tiltölulega háan nýtingartíma.
Athuganir nefndarinnar hentu eindregið til þess, að um tvenns konar orkufrekan iðnað gæti orðið að ræða, annars vegar áliðnað og hins vegar járnblendiiðnað. Nefndin átti viðræður við ýmis fyrirtæki i báðum þessum iðngreinum, auk
aðila í efnaiðnaði, sem byggir á rafgreiningu, en raunhæfir möguleikar virðast þar
varla fyrir hendi á þessu stigi. Viðræður nefndarinnar og athuganir leiddu til þeirrar
niðurstöðu, að járnblendiiðnaður mundi henta betur sem kaupandi á orku frá Sig-
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öldu en áliðnaður. Verður hér fjallað um þau rök, sem réðu vali á milli iðngreina,
en áður er rétt að gera grein fyrir þeim grundvallarsjónarmiðum, sem nefndin gekk
út frá í viðræðum við hina erlendu aðila.
Grundvallarsjónarmið.
I samræmi við fyrirmæli ríkisstjórnarinnar lagði nefndin frá upphafi áherslu
á nokkur megin samningsatriði í viðræðum við hina erlendu aðila:
1. Eignaraðild. Það skilyrði var sett, að hugsanlegt framleiðslufyrirtæki yrði að
meirihluta í íslenskri eign.
2. Skattar og tollar. Æskilegt var talið, að hugsanlegt framleiðslufyrirtæki nyti
ekki sérstöðu að því er varðar skattlagningu, heldur yrði farið eftir íslenskum lögum á hverjum tima. Að því er varðar tolla þótti eðlilegt, að það nyti sömu
kjara og önnur fyrirtæki, sem eingöngu framleiða fyrir utflutning, þ. e. a. s.
að tollur og söluskattur í tolli yrði felldur niður af fjárfestingu fyrirtækisins,
svo og að ekki yrði innheimtur tollur af hráefnum og rekstrarvörum.
3. Lögsaga. Það skilyrði var sett, að starfsemi hins væntanlega fyrirtækis og túlkun
samninga þar að lútandi yrðu eingöngu háð íslenskum lögum. Sama var og
um úrskurð deilumála. í þvi efni var lögð áhersla á, að deilur milli aðila yrðu
meðhöndlaðar eftir almennum lagareglum, en ekki gert ráð fyrir sérstökum
gerðardómi.
4. Orkuverð. Auk hagstæðs orkuverðs var lögð áhersla á, að orkuverðið yrði haft
breytilegt á samningstímanum, þannig að það mundi fylgja verðþróun á öðrum
orkumörkuðum. I því sambandi var stefnt að því að miða við orkusölusamninga til stóriðju erlendis, einkum i Noregi, en þar er að finna helstu keppinauta
íslendinga á orkumarkaði. Einnig var stefnt að því að selja afgangsorku, sem
ekki hefur verið nýtanleg fram að þessu.
5. Mengunarvarnir. Gengið var út frá ströngustu kröfum um allar mengunarvarnir.
Var tekið skýrt fram, að ekki yrðu leyfðar neinar undanþágur frá reglum, sem
settar hefðu verið eða settar kvnnu að verða í þessu efni.
Núverandi rikisstjórn hefur i engu brevtt ofangreindum meginatriðum að því
er varðar samningaviðræðurnar við Union Carbide Corporation.

Segja má að flestir þeir aðilar, sem viðræðunefndin hefur átt fundi með, hafi
sýnt þessum grundvallarsjónarmiðum skilning og fallist á þau í öllum aðalatriðum.
Má fullyrða, að í þeim samningsdrögum, sem nú hafa verið gerð við fyrirtækið
Union Carbide Corporation, sé tekið fullt tillit til allra þessara sjónarmiða.
Val á milli iðngreina.
Áliðnaður. Álbræðsla er sá hluti orkufreks iðnaðar, sem verið hefur í örustum
vexti hvarvetna í heiminum á síðasta áratug. Ýmis fyrirtæki í þessari grein hafa
verið og eru i sambandi við íslendinga. Nefndin hefur kynnt sér öll gögn þar að
lútandi og átt viðræður við ýmsa aðila.
Meginástæðan fyrir þvi, að nefndin taldi nýjan áliðnað ekki koma til álita nú,
er hin mikla lágmarksstærð áliðjuvera. Fyrirtæki, sem rætt hefur verið við, t. d.
Amax (American Metal Climax) og Alcoa (Aluminium Company of America) eru
þeirrar skoðunar, að algjör lágmarksstærð álbræðslu við núverandi aðstæður sé
100 þús. tonn miðað við ársframleiðslu. Bræðsla af slíkri stærð þyrfti meira en
helmingi meiri orku en fáanleg er frá Sigöldu. Áliðjufyrirtæki í Evrópu hafa að
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vísu talið unnt að reka smærri álbræðslur en tíðkast i Bandaríkjunum, og má
þar nefna, að Norsk Hydro hefur talið hugsanlegt að byggja álbræðslu með 60
þús. tonna ársafköstum. Jafnvel bræðsla af slíkri stærð þyrfti að fá til ráðstöfunar
alla orkuframleiðslu Sigölduvirkjunar og meira til. Þannig má telja útilokað, að
hægl sé að selja raforku frá Sigölduvirkjun til nýrrar álbræðslu, nema um leið
væri hægt að lofa verulegri orku frá nýrri virkjun eftir skamman tíma. Þetta er
hins vegar miklum vandkvæðum bundið með tilliti til orkuverðs og annarra mikilvægra samningsatriða.
Eini möguleikinn í áliðnaði er því á þessu stigi fólginn i því, sem fengist gæti
með aukinni söiu raforku til álbræðslunnar i Straumsvik. Augljóst er, að hagkvæmt
er að stækka álbræðslu lsals að minnsta kosti um þau 20 MW, sem vantar á, að
síðari kerskálinn verði byggður að fullri lengd. Nokkrar viðræður hafa farið fram
við Alusuisse bæði um stækkun síðari kerskálans og um frekari stækkun, en þessar
viðræður hafa ennþá ekki leitt til neinnar niðurstöðu.
Járnblendiiðnaður. Til eru margar tegundir af járnblendi, svo að hér er ekki
um að ræða eina framleiðslugrein heldur margar, sem þó eru tæknilega líkar. Helstu
tegundir járnblendis eru ferrosilikon, ferromangan og ferrokróm. öll framleiðsla
járnblendis er orkufrek, en þó mismunandi orkufrek, og fer hún fram í stórum
ofnum. Ofnstærðir eru nokkuð breytilegar, en hafa farið stækkandi. Þeir ofnar,
sem byggðir eru um þessar mundir, eru yfirleitt af stærðinni 20—40 MW. Hagkvæm framleiðslueining í þessum greinum er mun smærri en í áliðnaði. Verksmiðja
með tvo ofna af þeirri stærð, sem hér uin ræðir, er yfirleitt talin hagkvæm, þó að
i minna lagi sé, og hún mundi einmitt henta tiltölulega vel sem kaupandi að þeirri
orku, sem æskilegt er að selja frá Sigölduvirkjun til stóriðju. Þess ber einnig að
geta, að auðvelt er að stækka verksmiðjur sem þessar, stig af stigi, með því að bæta
við einum ofni í senn, þannig að viðráðanlegt sé bæði með tilliti til orkusölu og
stofnkostnaðar. Einnig er hægt að framleiða fleiri en eina tegund járnblendis í sömu
verksmiðju. Þróunin er samt sú, að framleiðsla þessara verksmiðja verður æ sérhæfðari.
Aðalnotkun járnblendis er í sambandi við stálframleiðslu, og liggur þvi í augum
uppi að eftirspurn eftir járnblendi fylgir mjög þróun þeirrar framleiðslu. Eins og
kunnugt er, hefur stálframleiðsla stöðugt farið vaxandi i heiminum á undanförnum
áratugum, að vísu með nokkrum sveiflum. Talið er að stálframleiðsla árið 1974
verði meiri en nokkru sinni. Eftirspurn frá þróunarlöndunum er einnig mjög vaxandi, en sú eftirspurn hefur, ef svo má segja, sett allar fyrri áætlanir úr skorðum.
Á sama hátt hefur eftirspurn eftir járnblendi farið vaxandi, en verið nokkuð sveiflukennd, og hefur það þá komið fram í verðbreytingum. Verulegur áhugi er nú fyrir
aukningu framleiðslugetu, að vísu mismunandi eftir tegund. Liggja þar einkum
þrjár ástæður að baki.
I fvrsta lagi er þörf á aukinni framleiðslu til að mæta aukinni eftirspurn. Þessi
þörf hefur reyndar þegar komið fram á þessu ári, því að mikill skortur hefur verið
á ýmsum tegundum járnblendis á árinu 1974, sem orðið hefur til þess að verðlag
hefur hækkað mjög mikið.
I öðru lagi eru nú margar járnblendiverksmiðjur orðnar mjög gamlar og úreltar tæknilega séð. Kemur þar fyrst til að ofnar hafa stöðugt orðið stærri. Einnig
eru margar af þessum gömlu verksmiðjum illa staðsettar miðað við hráefnis- og
orkuöflun, þar sem þær hafa upphaflega verið byggðar við stáliðjuverin, sem staðsett
eru á hinurn gömlu kolanámusvæðum, eins og t. d. f Ruhrhéraði i Þýskalandi. Staðsetningarhagkvæmni slíkra verksmiðja hefur breyst mjög til hins verra á siðustu
áratugum, m. a. vegna hækkandi orkuverðs og nýrra hráefnalinda.
í þriðja lagi er fyrirsjáanlegt, að margar gamlar verksmiðjur þarf að leggja
niður vegna mengunar. Á þetta við um verksmiðjur, sem byggðar voru án nokkurra
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mengunarvarna, en erfitt er að koma þeim við á hagkvæman hátt í slíkum verksmiðjum og kostnaðurinn við breytingarnar svo hár, að hann er ekki réttlætanlegur. Er þá hagkvæmara að reisa alveg nýja verksmiðju, þar sem gert er ráð fyrir
nútíma mengunarvörnum strax frá upphafi, og flytja framleiðsluna til um leið í
samræmi við breytta staðsetningarhagkvæmni. Um kostnað við breytingar, sem hér
um ræðir, má nefna dæmi frá járnblendiráðstefnu i Lillehammer i Noregi í október
s. 1. Þar var upplýst af hálfu sambands járnblendiframleiðenda í Noregi, að lögfesting nýrra reglna um mengunarvarnir, sem á döfinni eru í Noregi, mundi kosta
norska járnblendiiðnaðinn 400 millj. norskra i fjárfestingu. Samsvarar þetta urn
8,5 milljörðum íslenskra króna.
Tvær aðrar ástæður réðu því einnig, að járnblendiiðnaður varð fyrir valinu
>em næsti áfangi i uppbyggingu orkufreks iðnaðar hér á landi.
1 fyrsta lagi er þjóðhagslega æskilegt að auka fjölbreytni í orkufrekum iðnaði
islendinga, þannig að ekki sé eingöngu byggt á álframleiðslu.
1 öðru lagi eru orkueftirspurnarkröfur járnblendiiðnaðar ekki eins strangar og
áliðnaðar, þannig að hann getur að talsverðu leyti nýtt afgangsorku, sem fyrir hendi
er í orkuveitukerfinu, en það getur áliðnaður ekki nema að mjög litlu leyti. Er því
hagstætt fyrir raforkukerfið að geta selt samhliða orku til beggja þessara framleiðslugreina.
Nefndin hefur átt viðræður við ýmis fyrirtæki, sem áhuga hafa sýnt á því að
setja upp járnblendiiðnað hér á landi. Þessi fyrirtæki framleiða ýmsar tegundir járnblendis, svo sem ferrosilikon, ferromangan, ferrokróm og silikonmangan. Ekki er
þörf á að rekja hér viðræður við þessi fyrirtæki, en niðurstaðan varð sú, að nefndin
taldi hagkvæmast á þessu stigi, að byggð ýrði verksmiðja til framleiðslu á ferrosilikon i samvinnu við Union Carbide Corporation og með eignarhlutdeild þess.
Ferrosilikon.
Ferrosilikon er, eins og áður var getið, notað við stálframleiðslu. Einnig er
ferrosilikon mikið notað af járnsteypum. Notkun silikons við stálframleiðslu er
tvenns konar. Annars vegar er það notað sem íblöndunarefni í stálplötur, sem notaðar eru í segulrásum með riðstraum svo sem i spennum og rafhreyflum. Silikonið
eykur viðnám stálsins gegn flökkustraumum og dregur stórlega úr segultregðu þess,
en notkunin takmarkast helst af því að stálið verður stökkt. Hins vegar, og sú er
aðalnotkun ferrosilikons, er það notað seni hreinsunarefni í málminn. Silikonið
bindst auðveldlega súrefni svo og ýmsum óæskileguin óhreinindum í stáli. Það
myndar frauð, sem flýtur upp, en eftir verður hreinna stál. Notkun silikons í járnsteypu kemur í veg fyrir, að steypujárnshlutirnir verði stökkir í kælingu.
Ekki eru til nákvæmar tölur um heimsframleiðsluna, en áætlað er, að ferrosilikonnotkun í heiminum hafi verið um 3 milljónir tonna árið 1972 og hafi aukist
síðan. Ferrosilikon er framleitt í ýmsum gæðaflokkum, eftir því til hvers á að nota
það, og í mismunandi blöndunarhlutföllum milli járns og silikons. Til dæmis er
nær eingöngu notað 50% ferrosilikon við stálframleiðslu í Bandaríkjunum, en aftur
á móti 75% ferrosilikon í Evrópu. Gert er ráð fyrir, að aðalmarkaður hinnar islensku
verksmiðju verði í Evrópu. Varlega áætlað er talið, að notkun á 75% ferrosilikoni
við stálframleiðslu og járnsteypu í Vestur-Evrópu hafi numið um 470 þús. tonnum
árið 1973. Gert er ráð fyrir, að notkun í stálframleiðslu vaxi um rúm 5% á ári á
meginlandinu, en heldur minna í Bretlandi. Notkun í járnsteypum er talin vaxa
um 2% á meginlandinu, en 1% í Bretlandi. Þannig er gert ráð fyrir, að árið 1977,
sem yrði fyrsta starfsár hinnar íslensku verksmiðju, verði markaðurinn í VesturEvrópu um 542 þús. tonn. Verð á ferrosilikoni hefur nokkuð sveiflast til á undanförnum áruin eins og eðlilegt er með vöru, sem háð er stálframleiðslu. Síðan 1970
hefur verðið verið á uppleið. Á árunum 1971 og 1972 var það stöðugt og þá nokkru
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hærra en verðið 1970, en hækkaði siðan verulega á árinu 1973. Á árinu 1974 hækkaði verðið enn til mikilla muna, enda hefur verið mikill skortur á ferrosilikon
i heiminum, en þó alveg sérstaklega í Vestur-Evrópu. Þess má geta hér, að frést
hefur af sðlum á því ári, þar sem verð á tonn var meira en 1650 dollarar, en það
er rúmlega þrefalt það verð, sem gert er ráð fyrir í hagkvæmnisathugun verksmiðjunnar við Grundartanga. Þetta er að vísu undantekning, en sýnir það ástand, sem
verið hefur á markaðnuin. Á hinn bóginn er Ijóst, að ferrosilikon er í flokki þeirra
vara, sem væntanlega munu haldast í háu verði vegna þess, hve framleiðslukostnaður þeirra er háður hinu hækkandi orkuverði og auknum tilkostnaði, sem leiðir
af því, að verksmiðjur i starfrækslu i Evrópu verða að taka upp fullkomnar
mengunarvarnir.
Union Carbide Corporation og viðræður við það.
Union Carbide Corporation var stofnað í Bandaríkjunum 1917 með samruna
fimm fyrirtækja, sem framleiddu hinar ólíkustu vörur, en voru nátengd um markaði
og rannsóknir. Voru þau hvert um sig brautryðjendur á sínu sviði. Tvö þessara
fyrirtækja hófu starfsemi sina fyrir aldamót og var hið elsta þeirra stofnað árið
1886. öll voru fyrirtækin stofnuð til að nýta nýjar uppfinningar á sviði efna- og
málmiðnaðar, og má t. d. nefna, að árið 1890 framleiddi eitt fyrirtækjanna fyrstu
þurrrafhlöðu i heiminum. Æ siðan hefur fyrirtækið varið miklu fé til rannsókna
og þróunar uppgötvana á markaðshæft stig. Fyrirtækið hefur oft fengið viðurkenningar og verðlaun fyrir visindalegt gildi uppgötvana og uppfinninga, sem gerðar
hafa verið á rannsóknastofum þess. Árið 1973 varði fyrirtækið tæplega 77 millj.
iollara til rannsókna og þróunar eða sem samsvarar tæplega 2% af sölutekjum.
I dag rekur fyrirtækið um 500 verksmiðjur, námur, sölufyrirtæki og rannsóknastoCur í yfir 30 löndum. Hluthafar eru um það bil 189 þúsund talsins og hlutabréf
eru skráð viða utan Bandaríkjanna. Aðalstöðvar eru í New York i Bandarikjunum,
en Union Carbide Europe Inc. hefur aðsetur sitt í Genf í Sviss.
Mikilvægustu greinar starfseminnar eru efnaiðnaður, plast, málmblendi og málmar, gastegundir til iðnaðarnota, málmsuðu og -skurðar, kolefni og grafít og geislavirk efni. Auk þess framleiðir fyrirtækið og selur ýmsar neytendavörur undir
sérstökum vörumerkjum, svo sem Prestone frostlög, Eveready rafhlöður og Sevin
skordýraeitur.
Árið 1973 nam heildarsala Union Carbide um það bil 4 milljörðum dala, sem
skiptist þannig i grófum dráttum:
Efnaiðnaður og plast.......................................
Málmar, kolefni, iðnaðargas o. fl.................
Ýmsar neytendavörur.......................................

U.S.$ 1 674 milljónir
U.S.$ 1 424 milljónir
U.S.$ 841 milljón

Samtals

U.S.$ 3 939 milljónir

Hreinar tekjur fyrirtækisins námu U.S.$ 290.9 milljónum árið 1973, og greiddur
var arður, sem nam U.S.$ 126.1 milljón. Á sama ári var fjárfest fvrir U.S.$ 308
milljónir og þar af U.S.$ 19 milljónir í fyrirtækjum, þar sem eignarhluti Union
Carhide er 50% eða minna.
Fjöldi starfsmanna var í árslok 1973 um það bil 110 þúsund manns. Þar af
störfuðu 55 þúsund í Bandarikjunum og 55 þúsund í öðrum löndum. Þar fvrir utan
störfuðu 14 þúsund starfsmenn við kjarnorkuver, sem Union Carbide rekur fyrir
hönd Bandarikjastjórnar og 6 þúsund í fvrirtækjum, sem Union Carbide á að hálfu
leyti eða minna.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Með grein þessari er heimilað að stofna hlutafélag með þátttöku ríkisins í þeim
tilgangi, sem um getur. Tvímælalaust þykir, að þetta félagsform sé heppilegast um
það fyrirtæki, sem félaginu er ætlað að reka, með hliðsjón af fyrirhugaðri erlendri
hlutdeild að fyrirtækinu og aðstöðu þess yfirleitt.
Tilgangur félagsins verður að stunda framleiðslu og sölu á 75% ferrosilikoni
og skyldan atvinnurekstur frá verksmiðju, er það reisir og rekur að Grundartanga
i Hvalfirði.
Um 2. gr.
Fyrir liggur, að dómi rikisstjórnarinnar, að grundvöllur sé til samvinnu um
stofnun og starfsemi hins fyrirhugaða hlutafélags við fyrirtækið Union Carbide
Corporation og dótturfélög þess. Er 2. og 6. gr. frv. ætlað að staðfesta heimild til
handa ríkisstjórninni um að ganga til slíkrar samvinnu við þennan aðila á grundvelli aðalsamnings þess, sem fylgir með frumvarpi þessu, og annarra skjala, sem
kynnt verða fyrir Alþingi. Iðjuver hlutafélagsins verður að teljast æskilegt fyrirtæki almennt séð, eftir þeim athugunum, sem fram hafa farið á arðsemi þess og
þjóðhagslegu gildi. Má því segja, að heimildin þurfi ekki að vera einhliða bundin
við þessa samvinnu, þótt hún sé tvímælalaust sá kostur, sem stefna ber að. Auk
þess geta breytingar orðið á aðild að félaginu, þegar fram í sækir. Eru ákvæði 2.
gr. orðuð i samræmi við þessi sjónarmið.
í síðari málslið 2. gr. er jafnframt kveðið svo á, að rikissjóður skuli jafnan
jiga meirihluta hlutafjár í félaginu og hafa meirihlutaaðstöðu i stjórn þess, nema
samþykki Alþingis komi til. í samningum ríkisstjórnarinnar við Union Carbide
Corporation er miðað við, að rikið leggi fram 55% af stofnhlutafé félagsins, sbr.
3. gr., og njóti aðstöðu í stjórn félagsins i hlutfalli við það framlag.
Um 3. gr.
Gert er ráð fyrir, að hlutafé félagsins verði alls um kr. 2860 millj., eða jafnvirði
24 millj. BandaríkjadoIIara. Er heimild 1. tölul. fyrir hlutafjárframlagi ríkissjóðs
ákveðin i samræmi við þetta. Hlutaféð verður endanlega ákveðið i íslenskum krónum,
en hins vegar kemur til álita, að ógreidd hlutafjárloforð verði háð gengisákvæðum,
m. a. með tilliti til erlends kostnaðar við byggingu verksmiðju félagsins.
Með ákvæðum 2.—5. tölul. eru ríkisstjórninni veittar heimildir til þess að tryggja,
að hlutafélagið eigi kost á þeirri aðstöðu um jarðnæði, höfn og annað, sem á þarf
að halda vegna verksmiðju þess. Miðað er við, að heimildir til fjáröflunar vegna
framkvæmda i þessum efnum verði afgreiddar síðar af hálfu Alþingis, eftir því sem
nauðsyn krefur, og fjáröflun í hverju tilviki hagað með tilliti til þess, sem venjulegt er á hverju sviði.
Um 4. gr.
Eðlilegt þykir með tilliti til aðildar ríkisins að hlutafélaginu og annarra aðstæðna, að ekki séu lagðar hömlur á tölu stofnenda eða hluthafa í félaginu, né
heldur á rétt hluthafa til að neyta atkvæðisréttar fyrir allt hlutafé sitt. Á sama hátt
er eðlilegt að heimila frávik frá þeim ákvæðum hlutafélagalaga, er fjalla um persónu
stofnenda og þjóðerni.
Vegna aðildar rikissjóðs og hinnar miklu fjárþarfar hlutafélagsins þykir einnig
’ðlilegt, að ekki verði greidd stimpilgjöld af hlutabréfum þess.
Um 5. gr.
Ákvæði 1. málsgr. um skipan stjórnar hlutafélagsins eru í samræmi við það.
sem almennt tíðkast i hlutafélögum hér á landi. Ákvæði 2. og 3. málsgr. eru ætluð
til að heimila eðlilega skipun fulltrúa i stjórn félagsins af hendi þeirra ópersónulegu
iðila, rikissjóðs og annarra, sem hlut eiga i félaginu.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Um 6. gr.
Með grein þessari er ríkisstjórninni heimilað að gera sérstaka samninga innan
ramma laganna við þá aðila, sem hún kveður til samstarfs um hlutafélagið samkvæmt 2. gr., og er þá fyrst og fremst átt við Union Carbide Corporation og
dótturfélög þess, sem fyrr segir. Má þar kveða á um þær skuldbindingar af hálfu
ríkisins og aðilanna, sem hin fyrirhugaða samvinna gefur tilefni til, og þá einnig
um framkvæmd ákvæða 7.—9. gr. frv., eftir því sem á þarf að halda, en þau lúta
að stöðu hlutafélagsins og erlendra samstarfsaðila í skattalegu tilliti og tollamálum
járnblendiverksmiðjunnar. Jafnframt er ríkisstjórninni falið að ákveða gildistíma
þessara síðastnefndu ákvæða gagnvart hlutaðeigandi aðilum. Er við það miðað, að
hann verði ekki skemmri en gildistími þeirra samninga, sem gerðir eru við samstarfsaðila ríkisstjórnarinnar við stofnun hlutafélagsins í öndverðu. I því sambandi
er þess að geta, að hinum fyrirhuguðu samningum við Union Carbide um tækniþjónustu í þágu járnblendiverksmiðjunnar og söluumboð fyrir hlutafélagið er ætlað
að gilda í 15 ár frá því, er verksmiðjan byrjar reglubundna framleiðslu, sbr. 4.
málsgr. 18. gr. í hinum framlögðu drögum að aðalsamningi.
Þær skuldbindingar, sem ráðgerðar eru varðandi samvinnuna við Union Carbide,
koma fram í meginatriðum í meðfylgjandi drögum að aðalsamningi milli ríkisstjórnarinnar og fyrirtækisins. 1 drögunum er við það miðað, að ákvæði 7.—9. gr.
frv. verði lögfest eins og þau liggja fyrir og þarfnist ekki sérstakrar skýringar.
Verði þau ekki tekin upp í samninginn eða skýrð þar frekar að svo komnu. Samkvæmt 2. málsgr. 6. gr. yrði aðalsamningurinn birtur með auglýsingu í B-deild
Jtjórnartíðinda að undirskrift lokinni.
1 1. málsgr. 18. gr. aðalsamningsins eru taldir þeir aðrir samningar, sem frá
þarf að ganga til að koma hlutafélaginu og starfsemi þess á fót. Eru það þeir samningar, sem félagið mun gera um orkukaup, hafnaraðstöðu og lóð, tækniþjónustu og
markaðsöflun, við aðila þá, sem hlut eiga að máli í hverju tilviki, og verða þeir
háðir samþykki ríkisstjórnarinnar, sbr. 4. gr. aðalsamningsins. Jafnframt er um að
ræða stofnsamning hlutafélagsins og samþykktir fyrir það. Er undirstöðuatriðum
þessara gagna lýst í 2. og 3. gr. aðalsamningsins.
Um 7. gr.
Samkvæmt þessari grein verður það aðalreglan um hið fyrirhugaða verksmiðjufélag, að það greiði alla almenna skatta og skyldur hér á landi, eftir þeim reglum,
sem um þær gilda samkvæmt lögum á hverjum tima, eins og nánar segir í 1. málsgr.
Eru önnur ákvæði greinarinnar miðuð við þetta undirstöðuatriði.
1 2. málsgr. felst nánari árétting gagnvart félaginu á efni 1. málsgr., þ. e. i
formi fyrirheits þess efnis, að félaginu verði ekki mismunað í skattalegu tilliti miðað
við önnur islensk fyrirtæki, sem hliðstæð mega teljast. Skuli það hafa sama rétt
og þessir aðilar við framtíðarbreytingar á skattareglum i landinu, þannig að því
verði ekki synjað um hagræði, sem þeir njóta, né iþyngt með álögum, sem þeir eru
lausir við. Þetta fyrirheit skapar félaginu ekki sérstök forréttindi meðal fyrirtækja
hér á landi, þar sem það er að jafnaði talið til grundvallaratriða um lögmæti skattareglna yfirleitt, að þær gangi jafnt yfir alla, sem sambærilega aðstöðu hafa.
í 3. málsgr. er síðan að finna bein ákvæði um tilhögun á skattlagningu hlutafélagsins í nokkrum afmörkuðum efnum. Er þar aðallega um að ræða lögfestingu
gagnvart félaginu á því fyrirkomulagi, sem nú gildir almennt á viðkomandi sviðum,
fremur en raunveruleg frávik frá gildandi lögum. Er ákvæðunum ætlað að gilda
án tillits til breytinga, sem verða kunna á almennum lögum um þessi efni á gildistima þeirra. Heimildir þær, sem málsgreinin nær til, eru settar fram i 1. -4. tölulið,
ig eru þessar:
1. Félaginu verður tryggð heimild til að halda skattfrjálsan varasjóð eftir þeim
reglum, sem nú gilda í því tilliti, þ. e. að leggja til hliðar allt að % hluta af
hreinum tekjum sínum á ári hverju sem frádráttarbært varasjóðsframlag. Þessi
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frádráttarregla hefur verið hér í lögum svo áratugum skiptir, sem almenn heimild
fyrir öll hlutafélög og fleiri aðila. Er ekki ástæða til að ætla, að hún verði
felld niður í náinni framtið. Ef heimildin yrði rýmkuð í framtíðinni, mundi
félagið eiga að geta notið góðs af þvi, sbr. 2. málsgr.
2. Félaginu verður tryggð heimild til að draga frá hreinum tekjum sínum á ári
hverju útborgaðan arð sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess á
þeim tima, þ. e. sama heiinild og nú gildir fyrir öll hlutafélög samkvæmt tekjuskattslögum. Þessi heimild hefur verið i lögum sem almenn regla frá árinu
1962, og er þess ekki að vænta, að hún verði felld niður í náinni framtíð. Gagnvart verksmiðjufélaginu er hin almenna regla rýmkuð þannig, að þvi er heimilað að njóta frádráttarins allt að nefndum 10%, þótt hin umræddi hluti af
tekjum þess sé ekki borgaður út sem arður á sama ári, heldur lagður til hliðar
i sjóð til siðari arðsúthlutunar (arðsvarasjóð eða arðjöfnunarsjóð), er á meðan
megi nota til fjárfestingar og rekstursþarfa almennt. Ljóst er, að það mun oft
verða félaginu til verulegra hagsbóta, ef hluthafar þess eru reiðubúnir til að
láta það halda tekjuafgangi sínum kyrrum í stað þess að krefjast viðstöðulausrar útborgunar hans. Á þessi rýmkun frádráttarreglunnar að stuðla að því,
að svo geti orðið, og gera þennan kost aðgengilegri fyrir hluthafana. Er það
þeim mun meira sanngirnismál fvrir þá sök, að við útborgun á tekjunum mundi
mikill hluti þeirra ekki aðeins hverfa úr höndum félagsins, heldur væntanlega
einnig út úr landinu.
3. Félaginu verður tryggð heimild til útgáfu jöfnunarhlutabréfa án skattskyldu
fyrir hluthafa eftir þeim reglum, sem nú gilda um það efni. Þessar reglur hafa
verið í gildi frá 1962 að undirstöðu til og munu eflaust haldast, enda til þess
ætlaðar að draga úr misræmi í sköttun milli hlutafélaga og annarra eignarforma.
Er ekki ástæða til að ætla, að þessi heimild muni skapa hlutafélaginu neina
sérstöðu.
4. Eðlilegt þykir, að hlutafélagið greiði landsútsvar fremur en venjulegt aðstöðugjald, með tilliti til atvinnu þess og eignaraðildar og aðstæðna á fyrirhuguðu
verksmiðjustæði. Eru ákvæði þess efnis i 4. tölulið, sem jafnframt kveður á
um gjaldstofn Iandsútsvarsins og hámarksgjaldhæð. Verður gjaldstofninn hinn
sami og núverandi gjaldstofn aðstöðugjalds.
Um 8. gr.
Hér er fjallað um skattskyldu erlendra aðila, sem ríkisstjórnin kveður til samvinnu um verksmiðjufélagið og eiga hlut i því eða láta því i té tæknilega áðstoð við
sölu á afurðum þess. Hinir fyrirhuguðu samningar við Union Carbide Corporation
gera ráð fyrir þvi, að það félag eignist hlut í verksmiðjufélaginu og veiti þvi jafnframt reglubundna tæknilega aðstoð samkvæmt sérstökum samningi þar um, gegn
fastri árlegri þóknun. Jafnframt hafi dótturfélög þess i Evrópu, eitt eða fleiri, milligöngu um sölu á framleiðsluvöru verksmiðjufélagsins sem einkaumboðsmenn, einnig
samkvæmt sérstökum samningi og gegn umboðslaunum, sem þar eru tiltekin.
Eðlilegt þykir að láta skattalega meðferð þessara aðila og tekna þeirra af umræddri aðild að starfsemi verksmiðjufélagsins ráðast eftir venjulegum tvísköttunarákvæðum af því tagi, sem islendingar hafa samið um við aðrar þjóðir og jafngilda
þannig islenskum lögum á því sviði, sem viðkomandi samningar ná til. Eru aðilarnir reiðubúnir til að fallast á þetta fyrir sitt leyti.
Þeir tvisköttunarsamningar, sem Islendingar hafa gert til þessa og nú eru i
gildi, eru við Norðurlöndin og V-Þýskaland. Fullkomin drög að samningi við Bandarikin liggja fvrir frá árinu 1973, og eru likur til, að sá samningur nmni fást staðfestur af hálfu Bandarikjaþings á þessu ári. Samningur við Sviss er í undirbúningi,
en líklegt er, að gerð hans taki nokkurn tíma. Drög að samningi við Bretland eru
til frá fyrri tíð, en óvíst er, hvort eða hvenær hreyfing muni komast á um að ljúka
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þeirri samningsgerð. Miðað við það, sem gerst hefur í þessum efnum í nágrannalöndum okkar á undanförnum áratugum, má búast við, að tvísköttunarsamningum
okkar fari mjög fjölgandi á komandi árum, ef við erum reiðubúnir til slíkrar sainningsgerðar. Væri sú þróun til þess fallin að stuðla að sjálfkrafa úrlausn þeirra málifna, sem um ræðir í þessari grein frv.
1 upphafsákvæðum 8. gr. er svo fyrir mælt, að farið skuli hér eftir ofangreindum drögum að tvísköttunarsamningi við Bandaríkin. 1 1. og 2. tölul. er síðan gerð
nánari grein fyrir þvi, sem felast mun í þeirri tilhögun, og slegið föstum nokkrum
atriðum, sem valkvæð eru í samningsdrögunum. Þannig segir í upphafi 1. tölul.,
að tekjuskattur af arði hinna erlendu hluthafa í verksmiðjufélaginu skuli vera 5%,
sn í bandaríska samningnum er þessi tala tilgreind sem hámark. Gerir frv. ráð fyrir
þvi, að þessi hundraðstala gildi, nema lög eða milliríkjasamningar kveði á um lægra
gjald. Á þetta síðasttalda mundi t. d. geta reynt, ef fyrirtæki frá Danmörku eða
Svíþjóð eignaðist hlut í félaginu, þar sem arður til þess ætti að vera skattlaus á
íslandi samkv. ákvæðum núverandi tvísköttunarsamninga við þau lönd.
í niðurlagi 1. tölul. er síðan áréttað til skýringar, að skattreglan um útborgaðan arð eigi einnig við um greiðslur í öðru formi út á hlutabréfin. Er það i samræmi við eðli málsins og meginstefnu skattalaga hér á landi.
Loks er þvi slegið föstu í 2. tölul., að hinir erlendu hluthafar og þjónustuaðilar
skuli ekki taldir hafa fasta starfsstöð á íslandi vegna tengsla sinna við hlutafélagið.
Er þetta i samræmi við eðli málsins og til áréttingar ákvæðum tvísköttunarsamningsins um sama efni. Jafnframt segir, að greiðslur til aðilanna í formi þjónustugjalda o. s. frv. skuli ekki háðar sköttun á Islandi. Leiðir það af hinu fyrra samkv.
ákvæðum tvísköttunarsamningsins.
Um 9. gr.
Þar sem verksmiðjufélaginu er ætlað að stunda útflutningsframleiðslu, sem
byggð er á hagnýtingu raforku úr fallvötnum landsins, þykir eðlilegt að láta fyrirtækið njóta svipaðrar aðstöðu varðandi aðflutningsgjöld, tolla og söluskatt og þau
fyrirtæki, sem stofnuð hafa verið á hliðstæðum grundvelli til frumvinnslu náttúruauðæfa, s. s. virkjanir, kisilgúrverksmiðja og þörungavinnsla, sbr. og hinar almennu
heimildir tollskrárlaga varðandi útflutningsframleiðslu í sjávarútvegi. Fjalla ákvæði
9. gr. um þetta efni. Er við það miðað í 1. málsgr., að felld verði niður aðflutningsgjöld á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum fjárfestingarvörum til járnblendiverksmiðjunnar, og muni það m. a. taka til sérhæfðra vinnuvéla, sem á þarf að halda

við byggingu hennar og rekstur. I 2. málsgr. eru síðan ákvæði um hráefni og aðrar
framleiðslunauðsynjar verksmiðjunnar, svo og framleiðsluvöru hennar, sem ekki
zæri háð neinum gjöldum af þessu tagi eftir gildandi lögum.
Um 10. gr.
Hér ræðir nánar um höfnina við Grundartanga, sem byggja þarf við tilkomu
járnblendiverksmiðjunnar. Er lagt til, að hún verði í eigu sérstaks hafnarsjóðs,
sem sveitarfélög í nágrenninu stofni til á grundvelli hafnalaga. Með þessu er stefnt
í svipaða átt og á var bent í tillögum nefndar þeirrar, er samgönguráðunevtið
skipaði á árinu 1973 til að kanna hafnarmálið.
1 sambandi við höfnina verður það undirstöðuatriði, að aðilar þeir, er hana
byggja, takist á hendur að gera það svo tímanlega, að hún verði tiltæk fyrir verksmiðjuna, þegar framleiðslustarfsemi hefst, og jafnframt að tryggja verksmiðjufélaginu frambúðarafnot af höfninni með viðunandi kjörum. I viðræðum við Union
Carbide Corporation og rekstraráætlun fyrir verksmiðjuna hefur verið við það
miðað, að greitt yrði fyrir afnotin með venjulegum hafnargjöldum, er séu ekki
hærri en um yrði að ræða í Reykjavikurhöfn.
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í 4. tölul. 3. gr. frv. felst heimild handa ríkissjóði til að kaupa og eiga jarðnæði það, sem á þarf að halda fyrir járnblendiverksmiðjuna. Með 2. málsgr. 10. gr.
er ríkisstjórninni heimilað að ákveða í þess stað, að hinn fyrirhugaði hafnarsjóður
verði jafnframt eigandi að verksmiðjulóðinni, ef henta þykir.

Um 11. gr.
Stefnt er að því að vernda umhverfi járnblendiverksmiðjunnar fyrir röskun af
hennar völdum, eins og fram kemur í þessari grein frv. Eru hér og i aðalsamningnum við Union Carbide sett skýr ákvæði þess efnis, að hönnun verksmiðjunnar,
bygging og rekstur skuli í öllu vera í sam.ræmi við núgildandi og síðari lög og
reglugerðir á Islandi varðandi mengunarvarnir og öryggi, heilbrigði og hreinlæti
á vinnustað, og þá staðla, sem settir eru samkvæmt þessum lögum og reglugerðum.
Um 12. og 13. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal I.
Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað:
Skýrsla til ríkisstjórnarinnar um jarnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
23. nóvember 1974.
I. INNGANGUR
Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað hefur síðan 1971 haft með höndum viðræður og samningagerð við crlenda aðila um þátttöku í uppbyggingu orkufreks
iðnaðar.
Með skýrslu dags. 20. febrúar s. 1. sendi viðræðunefndin þáverandi ríkisstjórn
til endanlegrar meðferðar og ákvörðunar um frekari framgang, lokadrög að öllum
helstu samningum, sem vörðuðu byggingu ferrosilikonbræðslu í Hvalfirði, í samvinnu við Union Carbide Corporation í New York. Einnig fylgdu skýrslunni drög
að heimildarlöggjöf, sem setja hefði þurft um byggingu verksmiðjunnar hér á
landi, sem samin höfðu verið í samræmi við þá meginstefnu, sem þáverandi ríkisstjórn hafði markað í niáli þessu. Ennfremur hafði málið á undirbúningsstigi
verið kynnt þingmannanefnd, sem í áttu sæti fulltrúar frá öllum þingflokkum á
Alþingi og var ofangreind skýrsla einnig send þingflokkunum.
Eins og kunnugt er, urðu ýmsar ástæður því valdandi, að málið fékk ekki
fullnaðarmeðferð fyrr á þessu ári. Undanfarið hafa farið fram viðræður á ný við
fulltrúa Union Carbide, þar sem teknar hafa verið til athugunar ýmsar breytingar
á ofangreindum samningsdrögum, sein nauðsynlegar hafa orðið vegna verðlagshækkana og annarra breyttra viðhorfa.
Hér á eftir vill viðræðunefndin, í stuttu ináli, gera grein fyrir helstu atriðum
málsins, eins og þau nú standa og um leið er getið breytinga, sem orðið hafa á
samningsdrögum frá því að nefndin scndi skýrslu sína i febrúar s. 1.
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II. VERKSMIÐJAN
a. Stofnkostnaður.
Stofnkostnaður verksmiðjunnar hefur verið áætlaður að nýju af Union Carbide
og ráðunautum þeirra, Canadian Bechtel and Company í Montreal. Áætlunin stendur
nú í $ 68 milljónum og sundurliðast þannig:
Efni
..................................................................................
Vinna ................................................................................
Frumkostnaður
Vátrygging og flutningur ...............................................
Vinnubúðir og fæðiskostnaður .....................................
Byggingareftirlit ..............................................................
Verðhækkanir á byggingartiina ...................................
Verkfræðiþjónusta ..........................................................
Ófyrirséð ...........................................................................
Bvggingarkostnaður

$ 26 367 000
13 095 000
$ 39 462 000
1
2
1
7
8
6

500000
804000
727000
300000
707000
500000

$ 68 000 000

Við þetta bætist tækniþóknun í formi hlutabréfa að verðmæti í? 3.2 millj. og
greiddir vextir á byggingartima um $ 8.2 milljónir.
Rétt er að benda á, að verkfræðiþjónustan er áætluð af Bechtel á grundvelli,
sem er allfrábrugðinn þeim, sem tíðkast á íslandi, og telja verkfræðilegir ráðunautar nefndarinnar tölur óeðlilega háar. Hinsvegar þótti ekki ráðlegt að áætla
hana lægri á þessu stigi málsins, á meðan ekki væri vitað, hver veitti þessa þjónustu.
Aætlunin er í grundvallaratriðum varkár og likur til að hún lækki, þegar
endanleg hönnun hefur verið gerð, en hækki ekki. Frumkostnaður er nú liðlega
tvöfalt hærri en áætlað var miðað við verðlag vorið og suinarið 1973, og er það
ekki ólíkt verðhækkun á stáli á þessu timabili. Byggingarkostnaðurinn í heild
hefur hinsvegar hækkað um tæp 150%, og er það svipuð hlutfallshækkun og orðið
hefur á söluverði framleiðslunnar.
Tækniþóknunin, sem að ofan greinir, er greiðsla til Union Carbide fvrir víðtæka þekkingu, sem m. a. nær yfir alla almenna og sérstaka þekkingu og reynslu
Union Carbide ásamt rétti til hagnýtingar einkalevfa við byggingu verksmiðjunnar
og framleiðslu ferrosilikons, þar með talin hönnun bræðsluofna og rafskauta, tölvustýring og önnur tækni, sem eykur bæði nýtni verksmiðjunnar og gæði framleiðslunnar, svo og þjálfun starfsmanna.
Helstu einkennistölur og hönnunarforsendur fyrirhugaðrar verksmiðju.
Ofnstærð, hvor ofn ...........................................
30 MW mest
Meðalálag í starfi ...............................................
26.5 MW hvor ofn
Önnur verksmiðjunotkun....................................
8 MW
Arlegur starfstimi ofna.......................................
8000 stundir
Orkuþörf á hvert tonn framleiðslu .................
8835 kwh
-J- hjálparnotkun...................................................
1500 —
Ársframleiðsla tveggja ofna ...........................
47000 tonn
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Hráefnaþörf á hvert tonn framleiðslu.
Kvarts ........................................... ................
Brotajárn ......................................................
Kol ..................................................................
Spænir ..........................................................
Rafskaut ......................................................
Samtals

1.69 tonn
0.275 —
1.077 —
0.255 —
0.083 —
3.38

tonn

Flutningsþörf að og frá ....................................
206000 tonn/ár
Fjárfesting án vaxta á byggingartima .........
$71 200 000
Rekstursfé ..........................................................
$ 6 800 000
Eigið fjármagn (hlutafé) ................................
$24 000 000
Hlutur íslands .......................... ........................ 55% = $13 200 000
Hlutur Union Carbide ....................................... 45% = $10 800 000
Starfsmannafjöldi ...............................................
114
þar af i verksmiðju ..................................................
87
og á skrifstofu ...........................................................
27
Árlegur kostnaður ...............................................
$ 1 645 000
b. Rekstur.
Rekstrar- og greiðsluáætlun ásamt áætluðum efnahagsreikningum fyrstu 10
ára hefur verið gerð og eru niðurstöður meðalára þriggja tímabila þessarar í ]
undum dala:
1978—82

1983—87

1988—93

Söluverðmæti ..................................... ...........

28 711

29 284

29 284

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

13 213
1938
257
93

13 328
1 981
293
94

13 328
1981
215
94

15 501

15 696

15 618

Rekstrartek jur .......................... ...........
Afskriftir ................................... ...........
Vaxtagjöld .................................. ...........

13 210
4 763
4 987

13 588
4 763
2 683

13 666
3 970
610

Hagnaður fvrir tekjuskatt ....... ...........
Tekjuskattur .............................. ...........

3 460
426

6 142
1 503

9 086
2 685

...........

3 034

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

2 769
1523
1246

4 639
3 704
2 037
1 667

6 401
4 730
2 602
2 183

Verksmiðjukostnaður ......................
Þjónustugjöld ..................................
Ýnisir skattar og útsvör ...................
Hafnar- og lóðagjöld ......................

Framleiðslukostnaður samtals

Hreinn hagnaður ......................
Arður til útborgunar ...............
55% ísland ..........................
45% Union Carbide ...........

Meðalarðsemi fjárfestingarinnar fyrir skatta1) verður samkvæmt þessu 17.4%
en þá er ekki tekið tillit til áhrifa sjóðsmyndunar og vaxtatekna á arðsemina. Áætlað
er að sjóðseign fyrirtækisins verði rúmlega 47 milljónir dala i árslok 1993. Sjóðsmyndunin byggist annarsvegar á myndun varasjóðs skv. hlutafjárlögum, en jafnframt er ógreiddur tekjuskattur og arður síðasta árs. Vaxtatekjur af sjóði eru
1) Meðaltal hagnaðar fyrir tekjuskatt og vexti sem hlutfall af meðalbókfærðum fasta- og
rekstursfjármunum i ársbyrjun.
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áætlaðar 1 080 þúsund dalir á ári að meðaltali. Ekki hefur verið tekið tillit til þeirra
í töflunni hér að ofan, en þær hafa áhrif til hækkunar hagnaðar og tekjuskatts,
sérstaklega á seinni árum áætlunarinnar.
Sambærileg meðalarðsemi var 10.3% í áætlun þeirri, sem lá til grundvallar
skýrslu nefndarinnar í febrúar s. 1., þannig að hér er um verulega hækkun á meðalarðsemi að ræða. Á hinn bóginn er rétt að geta þess, að á þeim tíma, sem liðið
hefur síðan fyrri áætlun var gerð, hafa rekstrar- og greiðsluáætlanir verið endurskoðaðar og forsendum breytt, þannig að hér er ekki í reynd um hliðstæðar tölur
að ræða.
Við gerð hinnar nýju rekstrar- og greiðsluáætlunar var, auk þess að tekið var
tillit til verðbreytinga, sem orðið hafa á tímanum, breytt verulega grundvelli áætlana
að því leyti, að nú eru áætlanirnar byggðar á áætluðu verðlagi ársins 1977 á sama
hátt og stofnkostnaður. Verðgrundvöllur kostnaðarins er verðlag í október 1974,
en reiknað er með eftirtölduin hækkunum á ári fram til ársins 1977:
Efnisliðir hækka um 7% á ári.
Launaliðir hækka um 10% á ári.
Aðrir liðir hækka um 8.5% á ári.
Áætluð hækkun söluverðs er 7% á ári, en þess ber að geta, að grunnverðlag
það sem miðað er við er mun lægra en raunverulegt verðlag í dag.
Rétt er að vekja athygli á breytingu eins liðar, sem rennur til Islands, en það
er tekjuskattur. í fyrri áætlun var gert ráð fyrir, að meðaltekjuskattsgreiðsla á ári
yrði um 300 þús. dalir. Eins og fram kemur hér að ofan er nú áætlað, að meðaltekjuskattsgreiðsla hvers árs verði frá 426 þús. til 2 685 þús. dalir eftir rekstrartímabilum. Ef einnig er tekið tillit til vaxtatekna, þá verður meðaltekjuskattsgreiðsla
hvers árs 2 058 þús. dalir, þannig að hér er um mjög veigamikla breytingu að ræða,
sem einnig endurspeglar þá breyttu afkornu, sem núverandi rekstrar- og greiðsluáætlun sýnir, en það er mat nefndarinnar og annarra, sem um hafa fjallað, að núverandi áætlun sé mun áreiðanlegri en sú fyrri.
Reiknuð hefur verið innri arðgjöf (afkastavextir) fjárfestingarinnar1) miðað
við ofangreinda rekstrar- og greiðsluáætlun og reyndist hún vera 13.6%. Samskonar útreikningur hefur vcrið framkvæindur miðað við 10% hærra grunnsöluverð,
sem þó er nokkru lægra en gildandi markaðsverð er i dag, og reyndist innri arðgjöf fjárfestingarinnar þá vera 17.2%.
Ofangreindar niðurstöður sýna, að arðgjöf fjárfeslingarinnar virðist liggja á
þvi bili, sem nefndin taldi liklegast í fvrri skýrslu sinni, eða á milli 14 og 20%.
Verður þessi arðgjöf að teljast vel viðunandi, sérstaklega þegar haft er i huga,
að hér er um að ræða fjárfestingu, þar sem tæknileg áhætta er svo til engin og
sala framleiðslunnar virðist eins vel tryggð og frekast er unnt í þessari framleiðslugrein.
c. Umhverfismál.
Frá upphafi viðræðnanna hefur verið lögð rík áliersla á, að mengun frá verksmiðjunni yrði í algeru lágmarki. Hefur því ætíð verið heitið, og er Ijóst, að hugur
fylgir þar máli. Hefur rykhreinsun úr reyknum batnað frá því sem áður var talið
viðunandi,, úr 95 í 99 hundraðshluta ryksins. Jafnframt eru hafnar tilraunir, sem
miða að því að ná því ryki, sem sleppur, þegar ofnar eru opnaðir til tæmingar.
Reykurinn frá ofnunum er kældur og síðan dreginn i gegn um pokasíur, sem ná
99 hundraðshlutum ryksins. Sá hluti, sem sleppur, mun tæpast sýnilegur hér, þrátt
fvrir hið hreina loft. Hann er hættulaus dýrum og gróðri.
1) Innri arðgjöf sýnir þá vexti, sem fást af ákveðinni fjárfestingu í tiltekinn tíma (áætlunartimabilið), en það svarar til þeirra vaxta, sem fyrirtækið getur greitt, ef tekið er lán fyrir allri
fjárfestingunni.
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Vitað er, að frá verksmiðjunni koma nálægt 2500 tonn á ári af föstum úrgangsefnum, sem í eru einkum eldfastur steinn, kolabrot, gjall og óhreinn málmur, en
ekki er vitað til þess, að í þeim séu hættuleg snefilefni. Komi í ljós, að svo sé, er
gengið út frá því, að þau skuli gerð óskaðleg með öllu. Þessi föstu úrgangsefni
eru vel nýtanleg sem fyllingarefni, t. d. til vegagerðar.
Mikil áhersla er lögð á öryggi á vinnustað, sem lýsir sér e. t. v. best í því hve
langt er gengið í því að gera sem flesta verkþætti vélræna og fjarstýrða.
Viðræðunefndin hefur leitað umsagnar Náttúruverndarráðs um staðarval verksmiðjunnar. Umsögn þess er dagsett 4. júlí 1973, og koma þar ekki fram aðrar athugasemdir en þær, sem sjálfsagðar eru og lúta að frágangi og útliti. Varðandi
mengunarmál vísar ráðið til Heilbrigðiseftirlits ríkisins, og fór Baldur Johnsen,
forstöðumaður þess, í stutta kynnisför til Bandaríkjanna til þess að kynna sér
þessi mál. í viðtali við nefndina taldi Baldur ljóst, að Union Carbide gerði mjög
iniklar kröfur að því er varðar öryggis- og mengunarvarnamál.
d. Um þjóðhagsleg áhrif.
Ekki hefur enn verið gerð heildarskýrsla um þjóðhagsleg áhrif af rekstri járnblendiverksmiðjunnar. Hinsvegar þykir rétt að gefa til kynna helstu stærðir, sem
þar koma til álita. Hér að neðan er gengið út frá niðurstöðutölum meðalára, eins
og þær birtast hér að framan.
Árlegar vergar gjaldeyristekjur af verksmiðjunni eru söluverðmætið, sem er
29.1 millj. dala. Til að fá út hreinar gjaldeyristekjur þarf að draga frá, annarsvegar
beinan erlendan framleiðslukostnað, sem er áætlaður u. þ. b. 9.5 milljónir dala, og
erlenda hlutdeild í afskriftum og vaxtagjöldum. Ef gengið er út frá því, að erlenda
fjármögnunin kosti samtals 7.1 milljón dala á ári, sem nemur öllum afskriftum og
vaxtagjöldum, þá fæst erlendur aðfangakostnaður, sem nemur u. þ. b. 16.6 millj.
dala, þannig að eftir standa af vergum gjaldeyristekjum u. þ. b. 12.5 milljónir dala.
Frá þessari upphæð þarf síðan að draga hluta Union Carbide af arði, sem er, ef
ekki er tekið tillit til vaxtatekna, u. þ. b. 1.7 milljón dala.
Út frá ofangreindu fást hreinar gjaldeyristekjur á meðalári, sem neinur 10.8
milljónum dala. Þessar tekjur skiptast í grófuin dráttum á eftirtalda 4 liði:
1) Orkukaup frá Landsvirkjun.
2) Vinnulaun, tekjur skipafélaga og tekjur annarra innlendra þjónustuaðila.
3) Tekjuskattur, opinber gjöld, þar með talin lóðar- og hafnargjöld.

4) Arður eigenda.
Skiptingin er nokkurn veginn jöfn á ofangreinda 4 höfuðflokka, ef allt timabilið er skoðað sein heild, en nokkuð mismunandi eftir árum. Þannig vega gjaldeyristekjur af orkukaupum og vinnulaunum/þjónustu mun þyngra fyrstu árin, en
hlutdeild tekjuskatts og arðs hækkar eftir því sem líður á tímabilið.
Á sama hátt eru hreinar gjaldeyristekjur mismunandi eftir árum og fara hækkandi eftir því sem líður á tímabilið. Lauslega áætlað verða hreinar gjaldeyristekjur
áranna 1978—82 sem næst 8.6 milljónir dala á ári að meðaltali, áranna 1983—87
10.5 milljónir dala, en áranna 1988—1993 12.8 milljónir dala.
Til merkis um þjóðhaglegt mikilvægi fjárfestingar eru gjarnan reiknaðar út
ciningartölur um gjaldeyristekjur. Hér skal tveggja slíkra talna getið. Ef hreinar
gjaldeyristekjur eru umreiknaðar á hvern starfsmann þá fæst hreinn gjaldeyrishagnaður, sem nemur rúmlega 93 þús. dala, eða u. þ. b. 11 milljónum íslenskra
króna miðað við núverandi gengi.
f þessu sambandi verður að benda á, að hér er um verulega fjárfrekan iðnað
að ræða, þannig að samanburður við aðra útflutningsatvinnuvegi landsins verður
að gerast með mikilli varúð. Á sama hátt fást hreinar gjaldeyristekjur að upphæð
u. þ. b. krónur 2.60 á hverja kwst, sem Landsvirkjun mun selja verksmiðjunni og
Alþt. 1974. A. (96. lögg.jafarþing).

135
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sýna báðar þessar einingartölur, að hér er um verulega þjóðhagslega hagkvæmt
fvrirtæki að ræða.
í ofangreindum tölum hefur verið horft framhjá vaxtatekjum, sem áætlaðar
eru í meðalári að upphæð tæplega 1.1 milljón dala, enda erfitt að segja um, hvort
hér vrði um innlendar eða erlendar tekjur að ræða. Sömuleiðis hefur ekki venð
reynt að meta þau þjóðhagslegu áhrif, sem bygging verksmiðjunnar hefur, en ljóst
er, að talsverður hluti byggingarkostnaðarins mun verða af innlendum toga spunninn,
bæði vinnulaun, hagnaður verktaka, skipafélaga og annarra, þannig að þar einnig
myndast verulegar gjaldeyristekjur.
III. STAÐSETNING
A vegum viðræðunefndarinnar hafa verið gerðar athuganir á ýmsum stöðum
á landinu, þar sem hagkvæmt gæti verið að staðsetja stóriðju af því tagi, sem
einkuin hefur verið hugsað um. Upphaflega voru athugaðir 7 staðir víðsvegar á
landinu, en fljótlega var ljóst, að járnblendiverksmiðja, sem fá ætti raforku frá
Sigölduvirkjun, hlyti að verða staðsett suð-vestanlands. Á grundvelli samanburðarathugana, sem Verkfræðiþjónusta dr. Gunnars Sigurðssonar framkvæmdi á 4 stöðum, var komist að þeirri niðurstöðu, að hagkvæmasta staðsetning fyrir bræðsluna
yrði við Grundartanga í landi Klafastaða, norðanvert við Hvalfjörð. 1 samræmi við
niðurstöður ofangreindrar athugunar, sem m. a. fól í sér landmælingar, vatnamælingar, jarðvegskönnun, fyrstu könnun botnlaga á hafnarstæði og byrjunar jarðfræðiathugun, skipaði samgönguráðuneytið 13. september 1973 5 manna nefnd til
að vera viðræðunefndinni til ráðuneytis og aðstoðar um eftirfarandi:
a)
b)
c)
d)

Lokarannsóknir og hönnun á hafnarmannvirkjum og um eignarhald þeirra.
Athuganir varðandi kaup á landi og vatnsréttindum.
Skipulag og staðsetningu iðnaðarsvæðis.
Hugsanlegar aðrar framkvæmdir, sem samkvæmt eðli máls snerta verksvið
sveitarstjórna beint eða óbeint.
e) Undirbúning löggjafar, er nauðsynlegt reyndist að setja ef samningar nást, svo
sem hugsanlega um stjórn hafnar, ef um landshöfn yrði að ræða eða hlutverk
svæðisstofnunar (stjórnar), ef til hennar yrði stofnað í samráði við viðkomandi sveitarfélag og aðila að rekstri fyrirtækisins.
í samráði við nefndina var haldið áfram frekari rannsóknum við Grundartanga,
m. a. lokið við sjómælingar, unnið að landmælingum og tilraunaborunum og jafnframt var Verkfræðiþjónustu dr. Gunnars Sigurðssonar falið að vinna að fruinhönnun Grundartangahafnar. Frumhönnun er lokið og skilaði Verkfræðiþjónustan
skýrslu í apríl s. I., þar sem gerðar eru mismunandi tillögur um fyrirkomulag
hafnarmannvirkja og sundurliðaðir kostnaðarútreikningar eru fyrir 3 tilvik. Ekki
hefur verið endanlega ákveðið urn stærð hafnarmannvirkja en allt eftir því hvaða
leið valin verður, má búast við, að kostnaðurinn verði á bilinu 200—300 millj. króna
á verðlagi í mars s. 1.
Ofangreind nefnd ritaði viðræðunefndinni bréf dags. hinn 30. jan. s. L, þar sem
fram kom, að mat nefndarinnar væri, að höfnin og iðnaðarsvæðið skyldi eign
sveitarfélags eða hugsanlega nærliggjandi sveitarfélaga. Þó er í tillögu nefndarinnar gert ráð fyrir, að ekki verði um hreina sveitarfélagahöfn að ræða, heldur
komi ríkið að nokkru leyti inn í og jafnframt er lögð áhersla á, að höfnin verði
til afnota fyrir aðra umferð heldur en járnblendiverksmiðjuna, svo sem hugsanlegan
perlusteinsútflutning og fleira sem til greina kæmi. Afstaða hefur ekki verið tekin
til tillagna nefndarinnar.
Það er skoðun viðræðunefndarinnar, að bygging járnblendiverksmiðju á þessmn stað, ásamt góðri höfn, muni hafa mikla þýðingu til eflingar byggðar- og atvinnuþróunar í sunnanverðu vesturlandskjördæmi. Verksmiðjustæðið er aðeins 15
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kni frá Akranesi, svo að verksmiðjan á að geta fengið þaðan bæði vinnuafl og
þjónustu, en búast má við þéttbýlismyndun nálægt verksmiðjunni með timanum.
Ljóst er að hafnarskilyrði eru mjög góð og stækkunarmöguleikar hafnar miklir.
Mikið landrými er þarna fyrir hendi og góð skilyrði fyrir myndun þéttbýliskjarna,
auk þess sem slaðurinn liggur í þjóðbraut, ekki einungis innan vegakerfisins,
heldur einnig orkukerfisins, ef af lagningu byggðalínu til Norðurlands verður. Saint
er staðurlnn utan áhrifasvæðis Reykjavíkur, en þó ekki fjarlægari en svo að þangað
má sækja nauðsynlega sérhæfða þjónustu, án þess að höfuðborgarsvæðið hafi veruleg dagleg áhrif.
Eins og fram kom hér að ofan hafa verið gerðar frumkostnaðaráætlanir fyrir
byggingu hafnar við Grundartanga. í drögum að aðalsamningi við Union Carbide
er gert ráð fyrir, að verksmiðjan muni greiða hafnargjöld, sein séu sambærileg við
hliðstæð hafnargjöld í Reykjavíkurhöfn. Búast má við því, að tekjur frá verksmiðjunni muni ekki nægja fvrstu árin til að standa undir stofnkostnaði liafnarinnar. A hinn bóginn má búast við, að tekjur hafnar við Grundartanga aukist verulega í framtíðinni, bæði vegna stækkunar málmblendiverksmiðjunnar og annarrar
starfsemi, sem væntanlega myndi leita þangað.

IV. SKIPULAG
Gert er ráð fyrir, að sérstakur aðalsamningur milli ríkisstjórnar íslands og
Union Carbide Corporation kveði á um samstarf þessara aðila um byggingu og
rekstur járnblendiverksmiðjunnar. Síðan er gert ráð fyrir, að verksmiðjufélagið geri
samning um orkukaup við Landsvirkjun, samninga um verksmiðjulóð og hafnarafnot við eigendur hafnarinnar og samninga um tækniaðstoð og söluframleiðslu
við Union Carbide Corporation eða dótturfyrirtæki þess. Drög hafa verið samin
að öllum þessuin samningum nema að hafnar- og lóðarsamning. Hér að neðan er
gerð nokkur nánari grein fyrir einstökum atriðum, sem lúta að skipulagi fyrirtækisins.
Gildistími hinna einstöku samninga er nokkuð misjafn. Rafmagnssamningurinn
hefur 20 ára gitdistíma, frá því að verksmiðjan tekur til starfa, sölu- og tæknisamningarnir 15 ára, en aðalsamningurinn gildir á meðan nokkur hinna er í gildi.
a. Eignaraðild.
Samkvæmt aðalsainningnum verður járnblendiverksmiðjan rekin sem lilutafélag.
Eftir viðræður undanfarna daga er gert ráð fyrir, að eignaraðildin skiptist þannig,
að Island eigi 55% hlutafjárins en Union Carbide Corporation 45%. í fyrri samningsdrögum hafði verið gert ráð fyrir, að íslenska hlutdeildin væri 65%, en hlutleild Union Carbide 35%. Með tilliti til hærri stofnkostnaðar þótt heppilegt að
auka hlutdeild Union Carbide í fyrirtækinu, enda haldi íslendingar áfram öruggum
meirihluta í þvi. (Það skal hér tekið fram, að Ingi R. Helgason taldi eðlilegt að
halda upphaflegum eignarhlutföllum óbreyttum). Gert er ráð fyrir, að hlutafé verði
24 millj. dala og að Union Carbide greiði hluta af sinu framlagi með afhendingu
á allri tækniþekkingu sinni á sviði ferrosilikonfrainleiðslu. I fyrri samningsdrögvm var umrædd afhending á tækniþekkingu metin á 2.3 millj. dala og var það, að
mati hinna erlendu sérfræðinga nefndarinnar, lágt mat, en með tilliti til kostnaðarhækkana, ekki síst að því er lýtur að rannsóknum og tilraunastarfsemi, hefur mat
á tækniþekkingunni nú verið hækkað. Er matið nú 3.2 millj. dala, sem verður hluti
tf hlutafjárframlagi Union Carbide.
Akvæði er um það í aðalsamningi, að Union Carbide geti krafist þess, að rikisstjórnin kaupi lilut sinn í fyrirtækinu eftir 10 ár og fer um kaupverð eftir mati,
if samkomulag næst ekki. Einnig hafi Union Carbide forkaupsrétt, ef ríkisstjórnin
vill selja hlut sinn í fyrirtækinu.
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b. Fjármögnun.
í öllum viðræðum hefur verið gengið út frá því, að lánsfjármögnun verksmiðjunnar myndi byggjast á erlendum lánum, sem tekin yrðu án ábyrgðar eignaraðila. Því hefur verið nauðsynlegt, að hlutafé, þ. e. a. s. eigið framlag eigenda,
væri verulegur þáttur í fjármögnuninni.
Heildarfjármagnsþörf verksmiðjunnar í upphafi vegna stofnkostnaðar og
rekstursfjár er áætluð 86.2 millj. dala. Af því verður hlutafé 24 millj. dala, en áætlað
jr að langtímalán, er greiðist á fyrstu 12 rekstrarárum verksmiðjunnar nemi 58.2
rnillj. dala og skammtímalán 4.0 millj. dala.
Þegar hafa verið hafnar viðræður við banka um lánveitingar til fyrirtækisins
og er gert ráð fyrir, að niðurstöður þeirra viðræðna muni liggja fyrir, áður en
samningar verða undirritaðir milli eignaraðila.
c. Lögsaga.
Samkvæmt aðalsamningsdrögunum mun verksmiðjufyrirtækið lúta í einu og
öllu islenskum lögum. Aðalsamningur og aðrir samningar varðandi byggingu hennar
og rekstur niunu túlkast eftir íslenskum lögum. Ágreiningsmál skulu koma fyrir
íslenska dómstóla og ekki er gert ráð fyrir neinum sérstökum gerðardómsákvæðum.
V. RAFORKUSALA
Gengið hefur verið í öllum meginatriðum frá drögum að orkusölusamningi
nilli verksmiðjunnar og Landsvirkjunar. Þar er gert ráð fyrir, að mesta aflþörf
verksmiðjunnar verði 68 MW og mesta ársorkunotkun 550 GWh. Af þeim eru 244
GWh forgangsorka en 306 GWh afgangsorka. 1 meðalári er afgangsorkan þó minni,
244 GWh, og í versta ári er hún aðeins 153 GWh.
Orkuverð fer hækkandi á samningstímanum. Fyrstu tvö árin verður það 9.5
bandarísk mill (1.12 kr) á hverja kílowattstund forgangsorku, 0.5 mill (6 aurar)
fyrir afgangsorkuna og 5 mill (59 aurar) að meðaltali, en í byrjun þriðja árs hækkar
það í 10 mill (1.18 kr) fyrir forgangsorku, 1.4 mill (16.5 aura) fyrir afgangsorku og
5.7 mill (67 aurar) að meðaltali. Síðan verður forgangsorkan óbreytt, en afgangsorkan hækkar aftur á fimmta ári í 1.8 mill (21 eyri), og loks í byrjun sjöunda árs
hækkar afgangsorkuverðið í 2.4 mill (28 aura) og meðalverðið í 6.2 mill (73 aura),
nema endurskoðun orkuverðs leiði til hækkunar frá þessum tölum strax í byrjun
fimnita árs. Orkuverð skal endurskoða á fjögurra ára fresti, og skal það hækka
hlutfallslega jafnt og orkuverð norsku ríkisrafveitnanna til norsks iðnaðar. Norska
verðið á forgangsorku er nú 4.6 mill/kWh í samningum, sem gerðir hafa verið
eftir 1962, og er búist við, að í nýjum samningum verði það 7.7 mill/kWh við
stöðvarvegg og 8.9 mill/kWh hjá notanda 100 km frá orkuveri.
Landsvirkjun er nú að ganga frá skýrslu um hagkvæmni þessa samnings, og
ná vænta hennar næstu daga.
Orkuverðið, sem að framan er greint, er talsvert hærra en áður var gert ráð
fyrir. Er hækkunin einkum af tvennum toga: annarsvegar hækkað meðalverð yfir
samningstímann, um 35%, og hinsvegar minni forgangsorkusala, 244 GWh í stað
264 GWh áður, þrátt fyrir óbreytta heildarorkusölu í meðalári, 488 GWh. Þær
20 GWh, sem hér sparast, eru að jafnaði $ 170 000 virði á ári yfir samningstímann,
og verður heildar hækkunin, þegar tillit er tekið til þessa, um 43%. Veldur þessi
hækkun, svo og aðrar minni breytingar, þvi, að samningurinn í heild er nú hagstæðari Landsvirkjun en áður var. Er forgangsorkuverðið mun hærra en orkufrekur iðnaður greiðir nú almennt bæði í Noregi og Bandarikjunum.
VI. TÆKNI
Gerð hafa verið drög að tveimur samningum, sem veita verksmiðjunni aðgang
að allri reynslu og þekkingu Union Carbide á sviði ferrosilikonvinnslu, bæði þeirri,
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sem fyrirtækið býr nú yfir, og þeirri, sem það kann að eignast síðar. Gildir einu,
hvort sú tækni er eða verður bundin einkaleyfum eða ekki.
Annar samningurinn, sá um afsal á tæknikunnáttu, gerir ráð fyrir, að verksmiðjan greiði Union Carbide $ 3.2 milljónir í formi hlutabréfa í eitt skipti fyrir
öll.
Hinn samningurinn er um tækniaðstoð í rekstri, sem tryggir verksmiðjunni aðgang að hverskonar tæknilegri aðstoð og þjónustu, sem Union Carbide getur veitt.
Fyrir þetta greiðir verksmiðjan Union Carbide 3% af söluverðmæti verksmiðjunnar,
og er sú hlutfallstala óbreytt frá því sem áður var.
Með þessum samningum á að vera þannig um hnútana búið, að verksmiðjan
verði í upphafi eins vel úr garði gerð og unnt er og jafnframt, að allar nýjungar
og endurbætur í þessum iðnaði komi henni strax til góða. Með tilliti til stöðu Union
Carbide i málmblendiiðnaðinum má ætla, að verksmiðjan muni ætíð búa við þá
bestu tækni, sem völ verður á í heiminum.

VII. SALA
Ferrosilikon er nær eingöngu notað í stálfrandeiðslu og járnsteypum, og er
markaðurinn því eðlilega háður sveiflum í þessum framleiðslugreinum. Eins og
kunnugt er, hefur stálframleiðsla stöðugt farið vaxandi í heiminum á undanförnum
árum, en að vísu með nokkrum sveiflum. Gert er ráð fyrir, að árið 1974 verði framleitt meira stál, heldur en nokkru sinni fyrr i sögunni, og að því er best verður séð,
er búist við áframhaldandi eftirspurnaraukningu. Rétt er að benda á, að jafnvel
þó að kæmi til einhver samdráttur i notkun stáls í Vestur-Evrópu eða Bandaríkjunum þá er gert ráð fyrir, að eftirspurnin frá þróunarlöndunum muni gera
meira en að vega það upp, en einmitt sú eftirspurn hefur, að því að talið er, gert
eldri framleiðsluspár úreltar. Nii er gert ráð fyrir áframhaldandi eftirspurnaraukningu eftir ferrosilikoni, ekki einungis vegna mikillar aukningar í stálframleiðslu,
en áætluð aukning á vfirstandandi ári í Vestur-Evrópu er um 5% á ári, heldur einnig
vegna þess að ýmsar járnblendiverksmiðjur eru orðnar gamlar og tæknilega úreltar og þannig staðsettar, að þær verða ekki endurbyggðar á ný.
Ekki eru til nákvæmar tölur um heimsframleiðsluna alla, en áætla má, að
ferrosilikonnotkun í heiminum hafi verið uin 3 millj. tonna árið 1972 og hafi aukist
/erulega siðan. Gert er ráð fyrir, að markaðurinn í Vestur-Evrópu, sem einkum er
áætlað að selja til, verði um 540 þús. tonn árið 1977, sem verður fyrsta starfsár
hinnar íslensku verksmiðju.
í samræmi við aðra hráefnismarkaði, sem háðir eru sveiflum, hefur verð á
ferrosilikoni einnig verið breytilegt. Síðan 1970 hefur verðið þó verið á uppleið og
á árinu 1973 og það sem af er árinu 1974 hefur verð hækkað stórkostlega, enda
hefur verið mikill skortur á ferrosilikoni í heiminum, en þó alveg sérstaklega í
Vestur-Evrópu. Þess má geta, að frést hefur af sölum á þessu ári, þar sem verð á
hvert tonn hefur farið upp í 1650 dollara samanborið við 500 dollara verðið, sem
lagt er til grundvallar í hagkvæmnisathugun verksmiðjunnar. Þetta verð er að
vísu undantekning, en sýnir það ástand, sem nú ríkir Á hinn bóginn er ljóst, að
ferrosilikon er í flokki þeirra hráefna og hálfunnina iðnaðarvara, sem hækkað
hafa mest i verði á undanförnum árum og almennt er talið, að verð á því muni ekki
lækka aftur, þar sem framleiðslukostnaður er svo mjög háður orkuverði, en auk
þess munu auknar mengunarvarnir stórhækka framleiðslukostnað í eldri verksmiðjum.
Union Carbide hefur verið brautryðjandi í því að reyna að gera markaðinn
stöðugri og öruggari með því að veita meiri þjónustu í tækni- og sölustarfi, en
aðrir framleiðendur. Það er enginn vafi á því, að ekkert fyrirtæki í heiminum er
jafnsterkt á öllum sviðum málmblendiframleiðslu og sölu, og því er samvinna við
fyrirtækið mikilvæg trygging fyrir því, að öruggir markaðir fáist fyrir það ferro-
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silikon, sem hér yrði framleitt. Union Carbide hefur yfir mörkuðum að ráða í Evrópu,
sem ekki er lengur hagkvæmt að selja til frá Norður-Ameriku, vegna tollmúra
Efnahagsbandalagsins og hefur þvi þegar tryggan markað fyrir framleiðslu hins
íslenska fyrirtækis strax og það getur hafið starfsemi. Raunar leggur Union Carbide
áherslu á mikilvægi þess, að það verði sem allra fyrst.
1 frumvarpi að sölusamningi er gert ráð fyrir því, að dótturfyrirtæki Union
Carbide í Evrópu taki að sér einkaumboð á sölu á framleiðslu járnblendiverksmiðjunnar gegn stighækkandi sölulaunum, svo sem hér segir:
Fyrstu
Næstu
Næstu
Umfram

10 000
10 000
10 000
30 000

tonn
tonn
tonn
tonn

3.0%
3.5%
4.0%
5.0%

söluþóknun.
söluþóknun.
söluþóknun.
söluþóknun.

Ofangreind söluþóknun miðast við fob verð í íslenskri höfn að undanskilinni
sölu á köggluðum salla, sem engin umboðsiaun eru greidd af, en þar er um u. þ. b.
4000 tonn á ári að ræða. Ofangreind stighækkandi söluþóknun samsvarar 3.9%
neðalsölulaunum.
í samningsdrögum frá því í febrúar s. 1. var gert ráð fyrir, að söluþóknun Union
Carbide yrði 3.0% fyrir alla sölu, að undanskilinni sölu á köggluðum salla og einnig
þar var miðað við fob verð í íslenskri höfn. Á hækkun frá þessu var fallist með
hliðsjón af hækkun orkuverðs, en mismunandi mat þessara hluta kom fram í nefndinni. Breytingin er auk þess rökstudd með hækkandi sölukostnaði erlendis, en á
það skal bent, að erlendir sérfræðingar viðræðunefndarinnar töldu að 3% söluþóknun væri óvenju lág, enda væru venjuleg umboðslaun t. d. í Bandaríkjunum
5% af söluverðmæti. Sölulaunin eins og þau eru áætluð í fyrirliggjandi drögum eru
því enn verulega fyrir neðan það sem ahnennt gerist. Sérstaklega er ástæða til að
benda á, að Union Carbide hefur á undanförnum 20 árum byggt upp mjög sterkt
sérhæft sölukerfi, sem einkum byggist á því að veita viðskiptavinum sem mesta
þjónustu, bæði mn gæði og tæknilegar leiðbeiningar. Þetta sérhæfða sölukerfi tryggir
mun öruggari markað og að jafnaði hærra verð heldur en fæst, ef selt er á hinum
almenna markaði. Ennfremur er þess að gæta, að 75% ferrosilikon er einungis
einn hluti þeirra vara og þjónustu, sem Union Carbide býður viðskiptavinum sinum
í stáliðnaði og járnsteypum. Með stighækkandi sölulaunum er stefnt að því að
tengja söluþóknunina því, hve mikið af framleiðslunni tekst að selja á hverju ári.
VIII. TOLLAR OG SKATTAR
Gert er ráð fyrir, að verksmiðjan njóti sömu kjara og annar hliðstæður útflutningsiðnaður að því er varðar aðflutningsgjöld og söluskatt á innflutning, bæði hvað
snertir stofnkostnað og rekstur. Sama gildir um útflutning. Verða framleiðsluvörur
verksmiðjunnar ekki söluskattsskyldar á íslandi, nema sala fari fram til innlendra
íðila.
Skattlagningu verksmiðjufélagsins verður í öllum meginatriðum háttað samkvæmt islenskum skattalögum, eins og þau verða á hverjum tíma, en nokkur sérákvæði er þó að finna um þessi efni i frumvarpi til heimildarlaga. Félaginu skal
meðal annars ávallt heimilt að nota núgildandi heimildir um varasjóðstillag og
útgáfu jöfnunarhlutabréfa, þó svo að lögum þar að lútandi kunni að verða brevtt.
Mikilvægasta sérákvæðið kveður svo á, að frádráttarheimild vegna arðgreiðslu, sem
svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár, sbr. 1. mgr. 17. gr. gildandi tekjuskattslaga, skal einnig gilda þó að arðurinn sé ekki greiddur út á viðkomandi ári. Þetta
ákvæði hefur tvo kosti í för með sér. Annars vegar gerir það fyrirtækinu kleift að
byggja upp meiri varasjóð en ella væri, og þannig gera það lánshæfara gagnvart
erlendum bönkum. Hinsvegar felst í þessu ákvæði, ef því verður beitt, frestun á
greiðslu arðs úr landi, sem aftur hefur hagstæð áhrif á greiðslujöfnuð.
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Ekki er gert ráð fyrir, að verksmiðjufélagiS muni greiða aðstöðugjald, heldur
er gert ráð fyrir, að lagt verði á árlegt landsútsvar, sem komi í stað þess og nemi
0.5%.
Að því er varðar skattlagningu erlendra aðila, sem kvaddir eru til samvinnu og
eiga hlut í félaginu eða láta í té tæknilega aðstoð eða aðstoð við sölu á afurðum,
eru ákvæði um að farið skuli eftir tvisköttunarsamningum, sem í gildi eru milli
íslands og heimaríkja þessara aðila. Á meðan ekki hefur verið gerður tvísköttunarsamningur milli íslands og Bandaríkjanna er gert ráð fyrir, að hin sameiginlegu
drög að tvisköttunarsanmingi, sem samninganefndir rikjanna gengu frá hinn 10.
mai 1973, skuli gilda.

Fylgiskjal II.

AÐALSAMNINGUR
milli
RÍKISST.JÓRNAR ÍSLANDS
og
UNION CARBIDE CORPORATION
SAMNINGUR gerður hinn

dag

197

milli

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS (hér á eftir nefnd „ríkisstjórnin")
og
UNION CARBIDE CORPORATION (hér á eftir nefnt „Union Carbide“), sem
er hlutafélag stofnað eftir lögum New York-ríkis og hefur aðalaðsetur sitt að 270
Park Avenue, New York, New York 10017, Bandarikjum Norður-Ameríku.
MEÐ ÞVl að rikisstjórnin óskar að koma á fót iðjuveri á íslandi til fram-

leiðslu á 75% ferrosilikoni og skyldum vörum, þar sem notað verði rafmagn frá
íslenzkum orkuverum á grundvelli samninga til langs tima;
MEÐ ÞVÍ að Alþingi hefur með lögum nr.
197
, um járnblendiverksmiðju i Hvalfirði (heimildarlögunum), falið ríkisstjórninni að hefjast
handa um stofnun hlutafélags, er hafi að markmiði að reisa og reka slíkt iðjuver,
í samvinnu við aðra aðila, er áhuga hafi á því fyrirtæki, og hefur sett tilteknar
reglur og veitt tilteknar heimildir varðandi skipulag og starfsemi hlutafélagsins;
MEÐ ÞVÍ að Union Carbide, sem leggur stund á framleiðslu og sölu á járnhlendiefnuin um allan heim ásamt dótturfélögum sinuin, hefur hug á að taka þátt
i umræddu hlutafélagi með ríkisstjórninni og er í aðstöðu til að láta i té viðtæka
tæknikunnáttu og markaðsþekkingu í þágu hlutafélagsins;
MEÐ ÞVÍ að ríkisstjórnin og Union Carbide telja fært að eiga samvinnu um
ofangreint fyrirtæki og eru reiðubúin til að gera það á þeim, grundvelli, sem lagður
er með heimildarlögunum, og eftir þvi sem á er kveðið í samningi þessum;
GERA ríkisstjórnin og Union Carbide hér með eftirfarandi samning:
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I. KAFLI
INNGANGUR
1. gr.
Orðskýringar.

Eftirtalin orð skulu hafa þá merkingu, sem að neðan greinir, þar sem þau koma
fyrir í samningi þessum:
1) „Ríkisstjórnin“ merkir ríkisstjórn íslands.
2) „Islenska ríkið“ merkir lýðveldið ísland.
3' „Union Carbide" merkir Union Carbide Corporation, sem er hlutafélag stofnað
að lögum New York-ríkis og hefur aðalaðsetur að 270 Park Avenue, New
York, New York 10017, Bandarikjum Norður-Ameríku.
4) „Dótturfélag Union Carbide" merkir sérhvert hlutafélag, þar sem meira en 50%
hlutabréfa með venjulegum atkvæðisrétti eru í eigu Union Carbide.
5) „Járnblendifélagið“ merkir hið íslenska hlutafélag, sem nefnt verði íslenska
Járnblendifélagið hf. og framleiði 75% ferrosilikon á tslandi.
6) „Landsvirkjun" merkir Landsvirkjun, sem er sjálfstætt fyrirtæki í sameign
islenska ríkisins og Reykjavikurborgar og hefur aðalaðsetur að Suðurlandsbraut 14, Reykjavík.
7) „Verksmiðjulóðin“ merkir jarðnæði það, sem leigja ber Járnblendifélaginu við
Grundartanga í Skilmannahreppi i Borgarfjarðarsýslu, þar sem byggja á verksiniðju Járnblendifélagsins.
8) „Lóðarleigusamningurinn“ merkir leigusamning þann, sem gera ber um leigu
á verksmiðjulóðinni til Járnblendifélagsins.
9) „Verksmiðjan" merkir þau mannvirki Járnblendifélagsins, sem það mun reisa
á verksmiðjulóðinni.
10) „Hafnarsamningurinn“ merkir samning þann, er heimili Járnblendifélaginu afnot af aðliggjandi höfn við verksmiðjulóðina.
11) „Tækniaðstoðarsamningurinn" merkir samning þann milli Járnblendifélagsins
og Union Carbide, sem fjalli um tæknilega aðstoð við Járnblendifélagið af
hálfu Union Carbide.
12) „Tæknigjaldið“ merkir gjald það, sem Járnblendifélaginu ber að greiða Union
Carbide fyrir tæknilegar leiðbeiningar og aðstoð.
13) „Tæknikunnáttuafsalið“ merkir samning þann milli Járnblendifélagsins og
Union Carbide, sem fjallar um framsal frá Union Carbide til Járnblendifélagsins á tæknikunnáttu varðandi hönnun, verkfræðilega umsjón og rekstur
fyrir verksmiðjuna.
14) „Umboðssölusamningurinn“ merkir samning þann milli Járnblendifélagsins
og eins eða fleiri dótturfélaga Union Carbide, sem fjalli um sölu á framleiðsluvöru Járnblendifélagsins.
15) „Rafmagnssamningurinn“ merkir samning þann milli Landsvirkjunar og Járnblendifélagsins, sem fjalli um afhendingu Landsvirkjunar á raforku til reksturs
verksmiðjunnar.
16) „Stofnendur Járnblendifélagsins" merkir rikisstjórnina og Union Carbide.
17) „Heimildarlögin“ inerkir lög þau frá Alþingi, er heimila stofnun Járnblendifélagsins og visað er til í inngangi samnings þessa.
II. KAFLI
JÁRNBLENDIFÉLAGIÐ
2. gr.
Stofnun.
1) Ríkisstjórnin og Union Carbide skulu stofna Járnblendifélagið sem íslenskt
hlutafélag skráð í Skilmannahreppi í Borgarfjarðarsýslu. Járnblendifélagið skal
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stofnað með stofnsamningi og samþykktum í því formi, sem báðir stofnendur
verða ásáttir um.
2) Járnblendifélagið skal hafa þann tilgang einan að a) byggja, eiga og reka
verksmiðjuna, b) framleiða 75% ferrosilikon og skyldar vörur í verksmiðjunni,
og c) selja þessar framleiðsluvörur eins og fyrir er mælt í samningi þessum
og umboðssölusamningnum.
3) Um eignarhald, stofnun, rekstur og stjórn Járnblendifélagsins skal fara að
íslenskum lögum, heimildarlögunum, samningi þessum og samningum þeim og
öðrum skjölum, sem honum eru til fullnustu.
4) Stjórn Járnblendifélagsins skal skipuð sjö mönnum, er hluthafar kjósa hlutfallskosningu á aðalfundi til árs í senn, að tiltölu við hlutafjáreign sína, ásamt
jafnmörgum varamönnum.
3. gr.
Fjármögnun.
1) Stofna skal Járnblendifélagið með upphaflegu hlutafé í íslenskum krónum, sem
neinur jafnvirði tuttugu og fjögurra milljóna Bandarikjadala ($ 24 000 000) samkvæmt miðgenginu milli krónu og Bandaríkjadals á þeim degi, er samningur
þessi er undirritaður, og skulu gefin út fyrir því hlutabréf í einum flokki með
almennum atkvæðisrétti, svo mörg og með þvi nafnverði eða verðum, sem stofnendur Járnblendifélagsins ákveða sameiginlega. Rikisstjórnin skal skrifa sig
fyrir og greiða að fullu fimmtíu og fimm af hundraði (55%) af hlutabréfunum
og Union Carbide skal skrifa sig fyrir og greiða að fullu fjörutíu og fimm af
hundraði (45%) af hlutabréfunum, eins og á er kveðið í 2. málsgrein þessarar
greinar.
2) Með tæknikunnáttuafsalinu mun Union Carbide framselja til Járnblendifélagsins
nauðsynlega tæknikunnáttu varðandi hönnun, verkfræðilega umsjón og rekstur
í skiptum fyrir hlutabréf í Járnblendifélaginu, er séu jafnvirði þriggja milljóna
og tvö hundruð þúsund Bandaríkjadala ($ 3 200 000) að samanlögðu nafnverði
(samkvæmt gengi á útgáfudegi tæknikunnáttuafsalsins). Union Carbide greiðir
í krónum fyrir eftirstöðvarnar af 45% hlut sínum í Járnblendifélaginu, og skulu
þær krónur vera jafnvirði sjö niilljóna og sex hundruð þúsund Bandaríkjadala
($7 600 000). Ríkisstjórnin greiðir í krónum fyrir áðurnefndan 55% hlut sinn
í Járnblendifélaginu, og skulu þær krónur vera jafnvirði þrettán milljóna og
tvö hundruð þúsund Bandaríkjadala ($ 13 200 000). Jafnvirði nefndra fjárhæða

í krónum ber að miða við þann dag, sem þær voru yfirfærðar til Járnblendifélagsins, eða gjalddaga kröfunnar um greiðslu þeirra, hvort sem fyrr ber að.
3) Framangreind almenn hlutabréf Járnblendifélagsins skulu vera nafnbréf, skráð
og útgefin á nöfn viðkomandi hluthafa, og skulu veita hverjum hluthafa forkaupsrétt í hlutfalli við hlutafjáreign sína að öllum og sérhverjum síðari aukningarhlutum Járnblendifélagsins, hvort sem er af sama eða öðrum flokki eða
nafnverði.
4) Að því áskildu, sem mælt er í 5. og 6. málsgrein þessarar greinar, skulu hlutabréf í Járnblendifélaginu eigi framseljanleg án undanfarandi samþykkis allrar
stjórnar félagsins, nema hvað framselja má hlutabréf í eigu Union Carbide til
dótturfélaga Union Carbide og þeirra á meðal, og úr hendi þeirra til Union
Carbide, en þó með því skilyrði, að sérhver framsalshafi afhendi stjórn .Tárnblendifélagsins skriflegt samþykki sitt við ákvæðum og skilmálum samnings
þessa, umboðssölusamningsins og tækniaðstoðarsamningsins, og við því að vera
bundinn af þeim, eftir því sem við getur átt.
5) Ef svo fer eftir að meira en fimmtán ár eru liðin frá stofndegi Járnblendifélagsins,
að Union Carbide óskar að selja hlutareign sína í Járnblendifélaginu, alla eða að
hluta, þar með talin hlutabréf i eigu dótturfélaga Union Carbide, mun rikisAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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stjórnin kaupa hlut þann, sem Union Carbide býður fram, á verði, sem löggiltu
endurskoðendafirma, er stofnendurnir verða skriflega ásáttir um, er falið að
ákveða. Ríkisstjórnin skal eiga kost á að greiða andvirði hlutarins með jöfnum
árlegum afborgunum yfir fimm ára thnabil með þeim vöxtum, sem almennt gilda
um venjulega viðskiptavíxla samkvæmt opinberri ákvörðun Seðlabanka Islands.
Ef svo fer eftir að meira en fimmtán ár eru liðin frá stofndegi Járnblendifélagsins,
að ríkisstjórnin óskar að selja hlutareign sína í Járnblendifélaginu þriðja aðila,
alla eða að hluta, á Union Carbide forkaupsrétt að þeim hlut. Skal Union Carbide
í því tilviki hafa níutíu daga frest til að velja um að kaupa þau hlutabréf ríkisins,
sem um er að ræða, frá því að Union Carbide fær í hendur skriflega tilkynningu
frá ríkisstjórninni þess efnis, að hún hafi áhuga á raunhæfu tilboði i hlutabréfin. Ber að segja greinargóð skil á efni tilboðsins og jafnframt að geta um
nafn og heimili tilboðsgjafans. Ef Union Carbide lætur hjá líða að póstleggja
til ríkisstjórnarinnar á nefndum níutíu daga fresti tilkynningu um, að Union
Carbide neyti forkaupsréttar síns samkvæmt þessu ákvæði, skal ríkisstjórninni
frjálst að selja umræddan hluta hlutabréfa sinna hinum umgetna þriðja aðita,
og þá einungis með þeim kjörum og skilmálum, sem lýst var í tilkynningu ríkisstjórnarinar til Union Carbide.
Óheimilt skal að veðsetja nokkur hlutabréf Járnblendifélagsins án undanfarandi samþykkis allrar stjórnar félagsins. Áritun á þessa leið skal gerð á hvert
hlutabréf.
Járnblendifélagið skal afla þess lánsfjár, sem með þarf til að ljúka við byggingu
verksmiðjunnar að upphaflegu afkastamarki og tryggja viðunandi rekstrarfé,
sem fyrst eftir stofnun félagsins samkvæmt samningi þessum. Að áætlun stofnenda er lánsfé þetta um það bil jafnvirði 60 000 000 Bandarikjadala að samanlögðum höfuðstól, miðað við undirskriftardag samnings þessa. Lánskjör á fé
þessu og lántökustaðir skutu háðir samþykki stofnenda Járnblendifélagsins,
sem ber að aðstoða félagið i samningum við væntanlega lánveitendur.
Ö11 önnur lánsfjáröflun til fjárfestingar og í öðru skyni skal háð undanfarandi
samþykki allrar stjórnar Járnblendifélagsins, nema uin sé að ræða bankafyrirgreiðslu til skamms tima og viðskiptaskuldir, sem aflað er eða stofnað til
i venjulegum rekstri.
III. KAFLI
REKSTUR
4. gr.
Aðrir samningar.

1) Stofnendurnir skulu hlutast til um, að Járnblendifélagið undirriti tækniaðstoðarsamninginn og umboðssölusamninginn án tafar. Unon Carbide skal undirrita
tækniaðstoðarsamninginn og tæknikunnáttuafsalið án tafar og hlutast til um,
að eitt eða fleiri dótturfélög Union Carbide undirriti umboðssölusamninginn.
2) Stofnendur skulu hlutast til um, að Járnblendifélagið geri rafmagnssamninginn
við Landsvirkjun, svo fljótt sem unnt er og með þeim kjörum, sem þeir eru
sáttir við.
3) Rikisstjórnin skal sjá um, að verksmiðjulóðin verði látin Járnblendifélaginu í
té með lóðarleigusamningnum svo fljótt sem unnt er og með skilmálum, sem
Járnblendifélagið og stofnendur þess verða ásáttir um. í lóðarleigusamningnum
skulu vera ákvæði rnn viðeigandi ráðstafanir til stöðugrar vatnsöflunar, er nægi
til rekstursþarfa félagsins, og kveðið á um öll nauðsynleg réttindi Járnblendifélagsins varðandi aðstöðu til að losna við hvers konar úrgangsefni.
4) Stofnendur skulu hlutast til um, að Járnblendifélagið geri hafnarsamninginn
við viðkomandi aðila, svo fljótt sem unnt er og með þeim kjörum, sem þeir
eru sáttir við.
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5) Ríkisstjórnin og Union Carbide skulu aðstoða Járnblendifélagið við útvegun
á þeim vegum á staðinn, tengivegum, þjónustu og annarri aðstöðu, sem ekki
er þegar fyrir hendi, og nauðsynleg kann að vera fyrir hagkvæma byggingu og
rekstur verksiniðjunnar og þá geymslu og flutninga, sem félagið hefur með
höndum, ineð sanngjörnum kjörum og skilmálum.
5. gr.
Byrjun framkvæmda.
1) Járnblendifélagið skal takast á hendur að byggja verksmiðjuna og öll mannvirki, sein nauðsynleg eru og viðeigandi í sambandi við hana. Járnblendifélagið
skal koma verksmiðjunni af stað til reglulegrar framleiðslu svo fljótt sem unnt
er. Stofnendur ætla verksmiðjunni að hafa tvo bræðsluofna með upphaflegri
heildarafkastagetu sem svarar um það bil 47 000 lestum á almanaksári af 75%
ferrosilikoni og skyldum framleiðsluvörum.
2) Járnblendifélagið skal annast alla samninga, sem gera þarf varðandi byggingu,
hönnun, tækjabúnað, birgðaöflun og prófun verksmiðjunnar. Ljúka skal við
verksmiðjuna og útvega allar vélar, búnað, þjónustu, birgðir og aðstöðu, sem
með þarf til að gera Járnblendifélaginu kleift að bvrja starfrækslu verksmiðjunnar i verslunarskyni, svo fljótt sem unnt er.
6. gr.
Rekstur.
1) Eftir að framleiðsla í verslunarskyni er hafin, skal Járnblendifélagið halda
framleiðslugetu sinni í horfi og framleiða 75% ferrosilikon i þeim mæli, sem
æskilegur er i tæknilegu og fjárhagslegu tilliti miðað við aðstæður á hverjum
tima.
'
* * '•’»» »«.<
2) Union Carbide skal láta Járnblendifélaginu í té nauðsynlega tæknilega þekkingu og reynslu samkvæmt tækniaðstoðarsamningnum og efna til fulls skuldbindingar sínar gagnvart Járnblendifélaginu samkvæmt ákvæðum þess samnings.
’ '
3) Járnblendifélagið skal starfrækt með bestu hagsmuni hluthafa þess fyrir augum.
|
4) öllum nettóhagnaði Járnblendifélagsins, sem eigi þarf að verja til endurgreiðslu á lánum og eigi þarf eðlilega á að halda sem varasjóði, rekstursfé eða
til fjárfestingar, eða fyrir starfsemi félagsins og í viðskiptum þess, skal ráðstafað til arðsútborgunar og hann greiddur hluthöfum Járnblendifélagsins.
7. gr.
Umhverfis- og öryggismál.
1) Hönnun verksmiðjunnar, bvgging og rekstur skulu í öllu vera i samræmi við
núgildandi og siðari lög og reglugerðir á íslandi varðandi mengunarvarnir og
örvggi, heilbrigði og hreinlæti á vinnustað, og þá staðla, sem settir eru samkvæmt þessum lögum og reglugerðum.
2) Járnblendifélaginu ber að gera allar varúðarráðstafanir til að varna tjóni á
umhverfi verksmiðjunnar af hennar völdum, og að hanna mannvirki verksmiðjunnar þannig, að þau fari sem best í umhverfinu.
8. gr.
Starfsfólk.
1) Starfsfólk, sem Union Carbide eða dótturfélög Union Carbide leggja Járnblendifélaginu til eða láta starfa við efndir á skuldbindingum sinum samkvæmt samningi þessum, tækniaðstoðarsamningnum og umboðssölusamningnum (þar á meðal
staðarverkfræðingar, tæknilegir framkvæmdastjórar, tæknilegir ráðunautar og
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sölustarfslið), þurfa ekki að vera íslenskir rikisborgarar né eiga búsetu á íslandi.
9. gr.
Saia.
1) Að áskildum öllum ákvæðum samnings þessa skulu dótturfélög Union Carbide,
eitt eða fleiri, hafa með höndum einkaumboð til sölu fvrir Járnblendifélagið
samkvæmt ákvæðum umboðssölusamningsins, gegn sölulaunum eins og mælt er
í þeim samningi.
2) Þessi dótturfélög Union Carbide skulu beita fullri atorku í samræmi við bestu
viðskipta- og söluhætti til að selja 75% ferrosilikon og skyldar framleiðsluvörur.
3) í ákvæðum samnings þessa og umboðssölusanmingsins felst ekki réttur handa
Járnblendifélaginu, rikisstjórninni eða rikisstofnunum til að nota nein firmanöfn, viðskiptaheiti eða vörumerki í eigu Union Carbide, hvort heldur við sö!u
innanlands eða til útflutnings.
10. gr.
Tækniþóknun.
1) Járnblendifélagið skal greiða Union Carbide í New York, New York-ríki, i
tækniþóknun þá fjárhæð í Bandaríkjadölum, sem svarar 3% af samanlögðum
árlegum sölutekjum Járnblendifélagsins, miðað við söluverð f. o. b. á Islandi.
IV. KAFLI
FJÁRMÁLAÁKVÆÐI.
11- gr.
Gjaldeyrismál.
1) Greiðslur af hálfu Union Carbide til Járnblendifélagsins á kaupverði hlutabréfa
og annars samkvæmt samningi þessum mega fara fram í þeim frjálsum gjaldeyri og á þann venjulegan hátt um peningasendingar, sem Union Carbide kýs.
Venjuleg íslensk banka- og yfirfærslugjöld skulu gilda um þessar greiðslur i
samræmi við venjulegar bankareglur. Ákvæði þessi skulu gilda um allar greiðslur af framangreindu tagi, sem Union Carbide kann að hlutast til um, að einhver dótturfélög þess greiði fyrir eigin hönd eða fyrir hönd Union Carbide.
2) Greiðslur til Union Carbide á arði, tækniþóknun eða útlögðu fé eða annars samkvæmt samningi þessum mega fara fram í Bandaríkjadollurum eða þeim öðrum
frjálsum gjaldeyri og á þann venjulegan hátt um slikar peningasendingar, sem
Union Carbide kann að kjósa, og skulu islensk banka- og yfirfærslugjöld, sem
eiga við um þær, vera i samræmi við venjulegar bankareglur. Ef greitt er frá
stað utan Islands, er óskylt að greiða af þeim islensk yfirfærslugjöld.
V. KAFLI
FYRIRHEIT.
12. gr.
Ríkisstjórnin.
1) Ríkisstjórnin skal gera allar ráðstafanir, sem á hennar valdi eru, til að hlutast
til um, að Járnblendifélagið efni skuldbindingar sínar samkvæmt samningi
þessum, tækniaðstoðarsamningnum, tæknikunnáttuafsalinu og umboðssöiusamningnum fljótt og samviskusamlega í samræmi við ákvæði þeirra.
2) Rikisstjórnin skal gera þær ráðstafanir, sem á hennar valdi eru og nauðsynlegar eru og viðeigandi samkvæmt íslenskum lögum, til að framkvæma samning
þennan, heimildarlögin og samninga þá og önnur skjöl, sem honum eru til
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fullnustu, til að gera Union Carbide og öðrum aðilum að samningunum kleift
að rækja hinar ýmsu skuldbindingar sínar samkvæmt þeim og til áð tryggja,
að síðari tíma löggjöf fari ekki i bága við þá.
3) Ríkisstjórnin mun gera allar ráðstafanir, sem á hennar valdi eru og nauðsynlegar eru og viðeigandi samkvæmt íslenskum lögum, til verndar Union Carbide
og eignum, réttindum og starfsliði þess, sem á hverjum tíma er á íslandi eða
innan lögsögu þess, og til að tryggja Union Carbide tafarlausar og fullar bætur
fyrir og vegna allra þeirra eigna eða réttinda, sem skert kunna að verða eða
það kann að verða svipt fyrir tilstilli ríkisstjórnarinnar eða einhverrar stjórnardeildar eða stofnunar hennar eða íslenska ríkisins.
13. gr.
Union Carbide.
1) Union Carbide skal hlutast til um, að dótturfélög Union Carbide efni án tafar
og til fullnustu hinar ýmsu skuldbindingar þcirra samkvæmt umboðssölusamningnum í samræmi við ákvæði hans.
14. gr.
Ýmis Ákvæði.
1) Samningur þessi og samningar þeir og önnur skjöl, sem honum eru til fullnustu, eru til þess ætluð að veita, staðfesta og vernda hin ýmsu réttindi, heimildir,
eignir og hagsmuni ríkisstjórnarinnar, íslenska ríkisins, Union Carbide, dótturfélaga Union Carbide, Landsvirkjunar og Járnblendifélagsins, nema hið gagnstæða sé sérstaklega fram tekið.
2) Að frátöldu því, sem segir í 17. grein, skulu engin ákvæði samnings þessa eða
samninga þeirra og annarra skjala, sem honum eru til fullnustu, valda því eða
verða skýrð þannig, að Union Carbide verði talið háð annarri lögsögu en Bandaríkja Norður-Ameríku eða stunda atvinnu annars staðar en í því landi, né
heldur þannig, að dótturfélag Union Carbide verði háð íslenskri lögsögu, nema
þegar dótturfélagið kemur fram sem umboðsmaður fyrir Járnblendifélagið við
sölu á 75% ferrosilikoni eða skyldum framleiðsluvörum þess til kaupenda á
íslandi til notkunar þar.
3.) Enda þótt hið gagnstæða kynni að felast í samningi þessum, eða í þeim samningum og öðrum skjölum, sem honum eru til fullnustu, skal Union Carbide
eigi þurfa að brjóla eða eiga á hættu að brjóta nokkur lög, reglur, fyrirmæli
eða reglugerðir Bandaríkja Norður-Ameríku eða nokkurrar stofnunar þeirra eða
dómstóls þar í landi. Hið sama skal eiga við um dótturfélög Union Carbide
gagnvart þeim þjóðlöndum, þar sem þau eru skrásett eða reka atvinnu.
VI. KAFLI
LÖG OG LAUSN DEILUMÁLA.
15. gr.
Lög þau, sem fara skal eftir.
1) Um skýringu, túlkun og framkvæmd samnings þessa, tækniaðstoðarsamningsins,
tæknikunnáttuafsalsins og umboðssölusamningsins skal fara og ráðast eftir íslenskum lögum.
16. gr.
Viðurkenndir textar.
1) Samningur þessi, tækniaðstoðarsamningurinn, samningurinn um tæknikunnáttuafsalið og umboðssölusamningurinn skulu hver um sig gerðir bæði á íslensku
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og ensku, og skulu báðir þeir textar vera viðurkenndir og jafnir að gildi og
þýðingu.
2) Samningur þessi, tækniaðstoðarsamningurinn, samningurinn um tæknikunnáttuafsalið og umboðssölusamningurinn skulu hver um sig undirritaðir og afhentir
af samningsaðilum bæði í íslenskri og enskri útgáfu, í svo xnörgum eintökum
á hvoru máli sem aðilar eru margir, er undirritað hafa hverju sinni. Hvert slíkt
eintak, sem verið hefur réttilega undirritað og afhent af samningsaðilum, skal
vera viðurkennt fruxnrit og jafnt að gildi á við önnur sams konar eintök, er
einnig hafa verið réttilega undirrituð og afhent af samningsaðilum.
3) Hinii- viðurkenndu ensku textar stofnsamnings og samþykkta Járnblendifélagsins og þeir textar annarra samninga og skjala, sem samningi þessum eru til
fullnustu eða til er vísað í honuin, sexn Union Carbide óskar eftir, skulu gerðir
af Járnblendifélaginu.
17. gr.
Deilumál.
1) Ef svo fer á þeixn tima, sem samningur þessi, tækniaðstoðarsamningurinn, samningurinn um tæknikunnáttuafsalið og umboðssölusamningurinn eða einhver
þeirra eru í gildi, eða síðar, að ágreiningur eða kröfumál rís af einhverjum
samninganna eða í sambandi við þá, skýringu þeirra, merkingu, gildi eða framkvæmd, réttindi eða skyldur samkvæmt þeim, eða efndir eða vanefndir á einhverju af ákvæðum þeirra, skulu viðkomandi aðilar að þeim samningum, sem
ágreiningurinn eða kröfumálið hefur risið út af, freista þess að leysa málið
án tafar með samkomulagi sín í milli.
2) Ef aðilum að ágreiningi eða kröfumáli, seiu um getur í 1. inálsgr. þessarar greinar, mistekst af einhverjum ástæðum að leysa málið skjótlega með samkomulagi,
er hverjum málsaðila heimilt að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og Union
Carbide til lausnar á því með samkomulagi milli ríkisstjórnarinnar og Union
Carbide. Jafnframt þessu er ríkisstjórninni og Union Carbide hvenær sem er
heimilt að krefjast þess, að sérhverjum slíkum ágreiningi eða kröfumáli verði
vísað af aðilum inálsins til rikisstjórnarinnar og Union Carbide til lausnar með
samkomulagi þeirra í milli.
3) Ef ríkisstjórninni og Union Carbide tekst ekki af einhverjum ástæðum að leysa
með samkomulagi einhvern ágreining eða kröfumál, sem um getur í 1. málsgr.
þessarar greinar, skal niálinu vísað til dómstóla eins og mælt er um hér á eftir.
4) Rikisstjórnin og Union Carbide samþykkja hér með, að bæjarþing Reykjavíkur
skuli eiga endanlega lögsögu varðandi sérhvern ágreining eða kröfu, sem um
getur í 1. málsgr. þessarar greinar, að áskildu málskoti til Hæstaréttar eftir
því sem heimilt er að lögum. Járnblendifélagið og dótturfélög Union Carbide
fallast á þessa lögsögu á sama hátt með samþykki sínu við samningi þessum.
5) Union Carbide og dótturfélög Union Carbide skulu hvert um sig tilnefna skriflega fyrirsvarsmann búsettan á íslandi, er hafi fullt umboð til að taka við
stefnu fyrir þeirra hönd fyrir dómstóla á íslandi í hverju því máli, sem skotið
er til þeirra dómstóla i samræmi við 4. málsgr. þessarar greinar, og sérhver
slík stefna skal teljast nægilega til lykta leidd er hún hefur verið birt þessum
fyrirsvarsmanni á þeim fresti, er lög mæla.
6) Hvers konar mót af hálfu Union Carbide eða dótturfélaga Union Carbide fyrir
íslenskum dómstóli samkvæmt ákvæðum þessarar greinar skal vera og teljast
sérstakt mót í þeim tilgangi, sem þar cr um að ræða, og skal ekki valda þvi,
að Union Carbide eða dótturfélög þess verði annars háð íslenskri lögsögu.
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VII. KAFLl
ÝMIS ÁKVÆÐI.
18. gr.
Gildistími samningsins.
1) Samningur þessi skal öðlast gildi þann dag, er ríkisstjórnin og Union Carbide
hafa undirritað hann og hafa lýst gagnkvæmu samþykki við ákvæðum þeirra
samninga til viðbótar, sem hér greinir:
a) Tækniaðstoðarsamningurinn;
h) Tæknikunnáttuafsalið;
c) Umboðssölusamningurinn;
d) Helztu ákvæði lóðarleigusamningsins og hafnarsamningsins;
e) Stofnsamningur og samþykktir Járnblendifélagsins; og
f) Rafmagnssamningurinn.

2)

3)

4)

5)

Gildistökudagur samnings þessa, svo sem hann er ákveðinn eftir þessari
málsgrein, skal tiltekinn skriflega og staðfestur með undirskrift ríkisstjórnarinnar og Union Carbide. Ef samningar þeir, sem um getur í stafliðum a) til
og með f) í þessari málsgrein hafa ekki verið undirritaðir, að öllu verulegu
í því formi, sem rikisstjórnin og Union Carbide samþykkja, innan þriggja mánaða frá gildistökudegi samnings þessa, skal samningur þessi falla úr gildi nema
ríkisstjórnin og Union Carbide semji skriflega um annað sín í milli.
Frá og með gildistökudegi samnings þessa samkvæmt 1. málsgr. og að fullnægðum skilmálum hennar skal samningur þessi haldast í gildi meðan í gildi
eru hinir ýmsu sanlningar milli ríkisstjórnarinnar, Union Carbide, dótturfélaga
Union Carbide, Járnblendifélagsins og Landsvirkjunar, eða einhver þeirra, eftir
því sem við á, og síðan eins og við kann að þurfa eftir aðstæðum á hverjum
tíma, en þó með fyrirvara um breytingar og uppsögn hvenær sem er samkvæmt
18. og 19. grein samnings þessa.
Hinn óákveðni gildistími samnings þessa skal hvorki verða til að lengja né
breyta á annan hátt neinum gildistíma, sem tilgreindur er í nokkrum öðrum
samningum milli ríkisstjórnarinnar, Union Carbide, dótturfélaga Union Carbide,
Járnblendifélagsins og Landsvirkjunar, eftir því sem við á.
Svo fremr að eigi verði skriflega samið um annað milli ríkisstjórnarinnar og
Union Carbide, skulu tækniaðstoðarsamningurinn og umboðssölusamningurinn
vera í gildi í fimmtán ár frá þeim degi, þegar verksmiðjan byrjar framleiðslu
í verslunarskyni.
Ef umboðssölusamningurinn sætir uppsögn eða rennur út, eða gildistíma hans
lýkur á annan hátt og ríkisstjórnin og/eða Járnblendifélagið, eftir því sem við
á, æskja þess að einhver annar aðili en þau sjálf selji framleiðsluvöru Járnblendifélagsins i útflutningssölu frá Islandi, skal ríkisstjórnin veita eða sjá til
þess, eftir því sem í hennar valdi stendur, að Járnblendifélagið veiti dótturfélögum Union Carbide tækifæri til að fá þá samninga, sem ríkisstjórnin, eða
eftir atvikum Járnblendifélagið, mundi veita viðvíkjandi útflutningssölu á framleiðsluvörum Járnblendifélagsins, með eigi lakari kjörum og skilmálum en
öðrum á að bjóða, áður en öðrum eru gerð nokkur bindandi skilorðslaus tilboð
eða veittur samningur.

19. gr.
Breytingar og uppsögn.
1) Heimilt er að breyta eða segja upp samningi þessum, tækniaðstoðarsamningnum
og umboðssölusamningnum hvenær sem er, hvort heldur er að hluta eða öllu
leyti, en einungis með skriflegum samningi, sem réttilega er undirritaður og
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afhentur bæði af hálfu ríkisstjórnarinnar og Union Carbide, svo og dótturfélaga
Union Carbide, eins eða fleiri, og Járnblendifélagsins, eftir því sem við á, og
að áskildu samþykki Alþingis, ef tilskilið vær*i samþykki þess í því tilviki,
sem um er að ræða.
2) Samningur þessi, heimildarlögin og þeir samningar og önnur skjöl, sem honum
eru til fullnustu, skulu koina í stað allra fyrri samninga og viljayfirlýsinga.
Frá og með þeim degi, sem samningur þessi tekur gildi, skal hvorugur aðilanna
vera bundinn af neinuni undanfarandi bréfaskriftum eða viljayfirlýsingum eða
af neinu, sem eigi er skriflegt og undirritað af þeim aðila, sem af því skal
lnindinn, eða felst í heimildarlögunum.
20. gr.
Óviðráðanleg öfl.
1) Ríkisstjórnin og eftir atvikum Union Carbide, Járnblendifélagið og dótturfélög
Union Carbide, skulu ekki bera ábyrgð á neinum drætti eða vanefnd samkvæmt
samningi þessum eða nokkrum samningi, sem honum er til fullnustu, ef drátturinn eða vanefndin stafar af hernaði eða af efnahagslegu umróti samfara honum;
innflutnings- eða útflutningsbanni; skorti á vinnuafli, hráefni eða öðrum vörum,
framleiðslu- eða flutningatækjum; af vinnudeilum; hvers konar borgaralegum
óeirðum; aðgerðum stjórnvalda eða hernaðaryfirvalda; eldsvoða; flóðum; jarðskjálftum; eldgosum; eða af nokkurri annarri ástæðu, hverju nafni sem nefnist,
sem er óviðráðanleg þeim aðila, sem sagður er hafa vanefnt eða valdið drætti,
og í öllum slíkuin tilfellum skal sá aðili, sem vanefnt hefur eða valdið drætti,
liefja efndir að nýju svo fljótt sem unnt er, og aðilunum hverjum um sig skal
heimilt að grípa til allra aðgerða, er samrýmast samningi þessum, til að forða
eða draga úr óhagstæðum áhrifum slíkrar vanefndar eða dráttar.
2) Askilið er og samþykkt, að gagnvart samningi þessum skuli allar aðgerðir íslenska rikisins og hinna ýmsu stofnana þess taldar vera á valdi ríkisstjórnarinnar.
21. gr.
Framsal.
1) Samningur þessi verður hvorki framseldur með viljayfirlýsingu samningsaðila eða fyrir tilverknað lagaákvæða, nema til komi áður skriflegt samþykki
gagnaðilans í formi breytingar á samningi þessuin samkvæmt 1. málsgrein 19.
greinar samningsins.
2) Fyrsta málsgrein þessarar greinar skal ekki verða eða vera talin því til fyrirstöðu, að Union Carbide framselji samning þennan einhverju dótturfélaga sinna
að einhverju eða öllu leyti hvenær sem er. en þó þannig, að Union Carbide
ber áður að takast á hendur skilorðslaust gagnvart ríkisstjórninni að gera
sitt ítrasta til að fá fram fullar og samviskusamlegar efndir af hendi sérhvers
slíks framsalshafa.
22. gr.
Tilkynningar.
I) Allar tilkynningar, sem leyft er cða skylt er að senda samkvæmt samningi
þessum, skulu vera skriflegar, og hafi viðtakandi ekki fallist á aðra aðferð,
skulu þær sendar með shnskeyti, er verði staðfest með ábyrgðarbréfi í flug-
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pósti, eða sendandi sjálfur afhenda þær viðtakanda, á þann stað, sem til
greindur er við nafn hans:
Iðnaðarráðherra,
Arnarhvoli,
Reykjavík, Islandi.
Union Carbide
Union Carbide Corporation,
270 Park Avenue,
New York, New York 10017,
United States of America.
Attention: Secretary.
2) Hvorum samningsaðila er hvenær sem er hehnilt að senda hinum aðilanum
skriflega tilkyningu uin breytingu á heimilisfangi í því tilliti, sem uro ræðir
í þessari grein.
Rikisstjórnin

23. gr.
Ýinislegt.
1) Hinir ýmsu titlar eða fyrirsagnir hinna ýmsu hluta, greina og töluliða þessa
samnings eru eingöngu til hagræðis við tilvísun og skípta eigi máli um skýringu eða túlkun á samningnum.
FRAMANRITUÐU TIL STAÐFESTU hefur samningur þessi verið undirritaður
af hálfu ríkisstjórnarinnar og Union Carbide þann dag, er í upphafi greinir.
Fyrir RÍKISSTJÓRN ISLANDS
iðnaðarráðherra
Fyrir UNION CARBIDE CORPORATION
framk væmdas tj ór i

MASTER AGREEMENT
between
THE GOVERNMEXT OF ICELANÐ
and
UNION CARE'PE CORPORATION
AGREEMENT made this

day of

, 197

between

THE GOVERNMENT OF ICELAND (hereinafter referred to as the“Government”)
and
UNION CARBÍDE COBPORATION (hereinafter referred to as “Union Carbide”),
a New York corporation having its principal offices at 270 Park Avenue, New York,
New York 10017, United States of America.
WHEREAS the Government wishes to promote an industrial plant in Iceland
far the production of 75% ferrosilicon and related products, utilizing electric power
from Icelandic power plants under a long-term. contract;
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

137
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WHEREAS by the Act No.
of
, 197
on a
Ferroalloys Production Plant at Hvalfjörður (the Enabling Act), the Althing has
authorized the Government to proceed with the establishment of a stock corporation
having the purpose of constructing and operating such industrial plant, in cooperation with other parties interested in such project, and has laid down certain
rules and granted certain authorizations with respect to the organization and
activities of such stock corporation;
WHEREAS Union Carbide, which together with its affiliated companies is
engaged in the production and marketing of ferroalloys throughout the world,
has an interest in participating with the Government in the above stock corporation
and is in a position to make available extensive technical know-how and marketing
experience for purposes of the corporation;
WHEREAS the Govermnent and Union Carbide believe it to be feasible to cooperate on the above project and are preparcd to do so on the basis furnished by
the Enabling Act, and as further provided in this Agreement;
NOW THEREFORE the Government and Union Carbide hereby agree as
follows:
PART I
PRELIMINARY
Article 1.
Definitions.
Wherever the same shall appear in this Agreement, the following reference
terms shall have the respective meanings indicated below.
1) “Government” shall mean the Government of Iceland.
2) “Icelandic State” shall mean the Republic of Iceland.
3) “Union Carbide” shall mean Union Carbide Corporation, a New York corporation having its principal offices at 270 Park Avenue, New York, New York 10017,
United States of America.
4) “Union Carbide Affiliate” shall mean any existing or future corporation of
whjch more than 50% of the shares having ordinary voting power are at the
time owned by Union Carbide.
5) “Icelandic Alloys” shall mean the Icelandic company to be named Icelandic
Alloys Ltd. to produce 75% ferrosilicon in Iceland.
6) “Landsvirkjun” shall mean Landsvirkjun (the National Power Company), an
independent company jointly owned by the Icelandic State and the City of
Reykjavik having its principal offices at Sudurlandsbraut 14, Reykjavik, Iceland.
7) The “Plant Site” shall mean the property to be leased to Icelandic Alloys
located at Grundartangi in the District of Skilmannahreppur in the County of
Borgarfjardarsysla upon which the Icelandic Alloys plant is to be built.
8) The “Plant Site Lease” shall mean the lease agreement by which the Plant
Site shall be leased to Icelandic Alloys.
9) The “Plant” shall mean the facilities of Icelandic Alloys to be constructed by
it upon the Plant Site.
10) The “Port Agreement” shall mean the agreement by which Icelandic Alloys is
granted access to the harbour adjacent to the Plant Site.
11) The “Technical Assistance Agreement” shall mean the Agreement between Icelandic Alloys and Union Carbide relating to the furnishing by Union Carbide
of technical assistance to Icelandic Alloys.
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12) The “Technical Fee” shall mean the fee to be paid by Icelandic Alloys to Union
Carbide for supplying technical assistance.
13) The “Technology Transfer Agreement” shall mean the agreement between
Icelandic Alloys and Union Carbide relating to the transfer by Union Carbide
to Icelandic Alloys of design, engineering and operations technology for the Plant.
14) The “Sales Agency Agreement” shall mean the agreement between Icelandic
Alloys and one or more Union Carbide Affiliates in regard to the marketing
of products of Icelandic Alloys.
15) The “Power Contract” shall mean the agreement between Landsvirkjun and
Icelandic Alloys relating to the supply by Landsvirkjun to Icelandic Alloys
of electric power for the operation of the Plant.
16) The “Founders of Icelandic Alloys” shall mean the Government and Union
Carbide.
17) The “Enabling Act” shall mean the Act of the Althing authorizing the establishment of Icelandi Alloys.

PART II
ICELANDIC ALLOYS
Article 2.
Organization.
1) The Government and Union Carbide shall establish Icelandic Alloys as an Icelandic stock corporation registered in the District of Skilmannahreppur in the
County of Borgarfjardarsysla. Icelandic AUoys shall be established with a
Memorandum of Association and Statutes in a form mutually agreeable to
both Founders.
2) Icelandic Alloys shall be dedicated exclusively for the purposes of a) constructing, owning and operating the Plant, b) producing 75% ferrosilicon and related
products at the Plant, and c) selling the said products as provided in this
Agreement and the Sales Agency Agreement.
3) Icelandic Alloys shall be owned, organized, operated and managed in accordance
with Icelandic law, the Enabling Act, this Agreement and the agreements and
other documents implementing this Agreement.
4) The Board of Directors of Icelandic Alloys shall consist of seven members, to
be elected by the shareholders by proportionate vote according to their shareholdings at the Annual General Meeting for a year at a time, together with
deputy members of equal number.
Article 3.
Capitalization.
1) Icelandic Alloys shall be organized with an initial capital of the Icelandic
Kronur equivalent of U.S. Dollars twenty-four million ($ 24 000 000) as determined at the middle rate between the Krona and the U. S. Dollar on the date
this Agreement is executed, represented by such number of shares of one
class of coinmon voting stock having such par value or values as may be
mutually agreeable to the Founders of Icelandic Alloys. The Government shall
subscribe and fully pay for fifty-five percent (55%) thereof and Union Carbide
shall subscribe and fully pay for forty-five percent (45%) thereof as set forth
in Clause 2 of this Article 3.
2) In exchange for shares in Icelandic Alloys of an aggregate par value equivalent
(as determined as of the date of execution of the Technology Transfer Agree-
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ment) to U.S. Ðollars three million two hundred thousand ($3 200 000), Union
Carbide will transfer the necessary design, engineering and operations technology and know-how to Icelandic Alloys under the Technology Transfer Agreement. Union Carbide shall pay for the balance of its 45% partieipation in
Ieelandic Alloys in Kronur, which Kronur shall represent the equivalent of
U.S. Dollars seven million six hundred thousand ($ 7 600 000). The Government
shail pay for its aforementioned 55% participation in Icelandic Alloys in Kronur,
which Kronur shall represent the equivalent öf U. S. Dollars thirteen million
two hundred thousand ($ 13 200 000). The Kronur equivalent of the aforesaid
ainounts sháll be determined as of the date of transfer of any such amounts
to Icelandic Alloys or the due date of the call ior their payment, whichever is
earlier.
3) The said shares of the comrnon stock of Icelandic Alloys shall be nominative
shares duly registered and issued in the names of the respective holders and
shall entitíe each such shareholder to pre-emptive rights with respect to any
and all í'uture issues of the capital stock of Icelandic Alloys whether of the
same or of a different class or par value in proportion to its holding.
4) Subject to the provisions of Clauses 5 and 6 of this Article 3, the shares of
Icelandic Alloys shall not be transferable without the prior unanimous approval
of the Board of Directors of Iceiándic Aílöy6, save that the shares owned by
Union Carbide may be transferred to and among any Union Carbide Affiliates
and by them to Union Carbide; provided, however, that any transferee shall
deliver to the Board of Directors of lcelandic Alloys a written consent to and
agreement to be böund by the terms and provisions of this Agreement, the
Sales Agettcy Agreement and the Technical Assistance Agreement insofar as
the same may be applicable.
5) If after inore than fifteen years have passed from the date of formaítion of
Icelandic Alloys, Union Carbide wishes to sell all or a portion of its shares in
Ieelandic Alloys, including shares owned by Union Carbide Affiliates, the
Governittent Will purchase the shares offéred by Union Carbide at a price
deteímined by a firm öf ehartered aceountants mntually agreed npon in writing
by the Founders. The Government shall have the option to pay the value of
the shares by equal annual installments over a period of five years with interest
at the offieiai rate applicable to ordinaéy trade hills of exchange as published
by the Central Bank of Iceland.
6) If after more than fifteen years have passed frorn the date of formation of
Icelandic AHoys, the Governmént wishes tó sell all or a portion of its shares
in Icelandic Alloys to a third party, Union Carbide will have a right of first
refusal to such shares. Union Carbide shall in this event have ninety days
following receipt of written notice from the Government of the Government’s
interest in a bona fide offer to elect to purchase all or a portion of the Government’s shares in Icelandic Alloys. Said pffer shall be described in reasonable
detail and the name and adress of the offeror also identified. If Union Carbide
fails to mail to the Gevemment within said ninety days, notice of Union Carbide’s
exercise of Hs right of first refusal hereunder, then the Governsment shall be
free thereafter to sell such portion of its shares of Icelandic Alloys to said third
party only upon the terms and conditions outlined in the Government’s notice
to Union Carbide.
7} No«e of the shares of Icélandic Alloys shali be chargeable with any pledge or
lien save with tliC' prior unanimous approval of the Board of Directors of
Icelandic Alloys. A legend to this effect shall be recorded on each share.
8) Icelandic Alloys shall assume the credit financing necessary to complete the
construetion ®f the Plant to initial capacity ánd to secure an initial working
capital of ádequate amouni promptly following its establishment porsuant to
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this Agreement. Such credit financing is estimated by the Founders to be in
the order of the Kronur equivalent of $ 60 000 000 as of the date of execution
of this Agreement in aggregate priöcipal amount. The terms and sources of
such credit financing shall be subject to the approval of the Founders of Icelandic Alloys, who shall assist Icelandic Alloys in negotiating with prospective
lenders.
9) All other credit financing for capital investment and for any other purposes
other than short term banking facilities obtained and accounts payable arising
in the ordinary course of business shall be subject to the prior unanimous
approval of the Board of Directors of Icelandic Allovs.

PART III
OPERATtONS
Article 4.
Other Agreements.
1) The Founders shall cause Icelandic Alloys to enter into the Technical Assistance
Agreement and the Sales Agency Ágreement promptly. Union Carbide shall
promptly enter into the Techöology Transfer Agreement and the Technical
Assistance Agreement and cause one or more Union Carbide Affiliates to enter
into the Sales Agency Agreement.
2) As promptly as possible, and upon mutually agreeable terms, the Founders
shall cause Icelandic AHoys to enter into the Power Contract with Landsvirkjun.
3) As promptly as possible, and upon terms mutually agreeable to Ieelaödic Alloys
and its Founders in eách case, the Government shall cáuse the Plant Site to be
made available to Icelandic Allovs under the Plant Site Lease. The Plant Site
Lease shall include suitable provisions for a continuous supply of water sufficient
for its operations and shall provide for alj necessary rights of Icelandic Allovs
in establishing facilities for the dísposaí of all wastes.
4) As promptly as possihle, and upon mutuálly agreeablé terms, the Founders
shall cause Icelandic Allovs to enter the Pórt Agreement with the appropriate
parties.
5) The Government and Union Carbide shall assist Icelandic Alloys in obtaining
such access routes, connecting roads, services and other facilities not presently
available as may be necessary to the efficient construction and operation of
the Plant and of the storage and shipping operations of Icelandic Allovs upon
reasonable terms and conditions.
Article 5.
Start-Up.
1) Icelandic Alloys shall undertake the construction of the Plant and all faciltites
necessary and appropriate thereto. Icelandic Alloys shall briög the Plant into
commercial production as promptly as possible. The Founders intend the Plant
to have two furnaces of an initial total capacity of approximately 47 000 metric
tons of 75% ferrosilicon and related products per calendar year.
2) Icelandic Alloys Shall let all contracts necessary for the design, construction,
equipment, supply and testing of the Plant. The Plant and all machinery,
equipment, services, supplies and facilities necessary to enable Icelandic Alloys
to commence commercial operation of the Plant shall be procured or completed,
as the case may be, as soon as possible.
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Article 6.
Operation.
Following commencement of commercial production, Icelandic Alloys shall
maintain its production capacity and produce 75% ferrosilicon at a technically
and financially desirable level in the light of the then existing circumstances.
Union Carbide shall furnish the necessary technical know-how and experience
to Icelandic Alloys under the Technical Assistance Agreement and shall fully
perform its obligations to Icelandic Alloys under the provisions of such
agreement.
Icelandic Alloys shall be operated in the best interests of its stockholders.
Any net earnings of Icelandic Ailoys not required for the repayment of debt and
not reasonably necessary as reserves, working capital, or for capial investments,
or for the operation of the company and in its business, shall be deciared as
dividends and paid out to the stockhoiders of Icelandic Alloys.
Article 7.
Environmental and Safety Matters.

1) The design, construction and operation of the Plant shall comply in all respects
with present and future Icelandic laws and regulations relating to prevention
of pollution and to industrial safety, health and sanitation, and with standards
imposed under such laws and regulations.
2) Icelandic Alloys shall take all precautionary measures feasible in order to
prevent damage by the Plant to its surroundings and shall design the facilities
of the Plant so as to have them suit the surroundings as well as possible.
Article 8.
Personnel.
1) Personnel which Union Carbide or Union Carbide Affiliates furnish to Icelandic Alloys or utilize in the performance of their obligations under this
Agreement and the Technical Assistance Agreement and the Sales Agency
Agreement (including resident engineers, technical managers, technical consultants and sales staff) need not be residents of Iceland or of Icelandic nationality.
Article 9.
Sales.
1) Subject to all of the provisions of this Agreement, one or more Union Carbide
Affiliates shall act as the exclusive sales agent(s) for Icelandic Alloys under
the provisions of the Sales Agencv Agreement for a sales commission as specified
in such Agreement.
2) Said Union Carbide Affiliates shall use due diligence in accordance with the
best commercial selling practices to sell 75% ferrosilicon and related products.
3) The provisions of this Agreement and the Sales Agency Agreement do not
imply a right for Ieclandic Alloys, the fiovernment or Government agencies
to use any corporate or trade name or mark owned by Union Carbide whether
in domestic or export trade.
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Article 10.
Technical Fee.
1) Icelandic Alloys shall pay to Union Carbide in New York, New York, as the
Technical Fee a sum in Unitéd States of America dollars equal to 3% of the
aggregate annual sales of Icelandic Allovs, determined f.o.b. Iceland.

PART IV
FISCAL MATTERS
Article 11.
Foreign Exchange.
1) Payments made by Union Carbide to Icelandic Alloys as the purchase price
of shares of the capital stock of the company and otherwise under this Agreement may be inade in such readily convertible currency and by such customary
means for the remittance of funds as Union Carbide may elect. Normal Icelandic banking and conversion charges applicable in the circumstances to such
payments shall apply in accordance with customarv banking practices. These
provisions shall apply with respect to anv such payments which Union Carbide
may cause any Union Carbide Affiliate to remit for itself or for the account
of Union Carbide.
2) Payments made to Union Carbide as dividends, Technical Fee, as reimbursements, or otherwise under this Agreement, may be remitted in United States
dollars or such other readily convertible currency and by such normal means
for such remittances as Union Carbide may elect, and Icelandic banking and
conversion charges applicable thereto shall be in accordance with customary
banking practices. If such remittance is made from any location outside of
Iceland, it shall he free of Icelandic conversion charges.

PART V
ASSURANCES
Article 12.
The Government.
1) The Government shall take all action within its power to cause Icelandic Alloys
to perform its obligations under this Agreement, the Technical Assistance Agreement, the Technology Transfer Agreement and the Sales Agency Agreement in
accordance with their terms, promptly and in good faith.
2) The Government shall take such action within its power as may be necessarv
and appropriate under Icelandic law to give effect to this Agreement, the Enabling Act and the agreements and other documents implementing the same, to
enable Union Garbide and the other parties thereto to perform thereunder and
to assure that future legislation shali not confiict therewith.
3) The Government will take all such action within its power as may be necessary
and proper under Icelandie law to protect Union Carbide and the assets, rights
and personnel thereof from time to time in Tceland or subject to its jurisdiction and to ensure to Union Carbide prompt and full compensation for and
with respect to any and all property or rights which may be impaired or of
which they or either of them may be deprived by the Government or by any
subdivision or agency thereof or of the Icelandic State.
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Article 18.
Union Carbide.
1) Union Carbide shall causc Union Carbide Affiliates to perform their several
obligations under the Sales Agency Agreement promptly and fully in accordance
with the terms thereof.
Article 14.
Miscellaneous.
1) The effect of this Agreement and of the agreements and other documents implementing the same shall be to grant, confirm and safeguard the respective rights,
powers, property and interests of the Government, the Icelandic State, Union
Carbide, Union Carbide Affiliates, I.andsvirkjun and Icelandic Alloys except as
expressly set forth to the contrary.
2) Except as provided in Article 17, nothing contained in this Agreement or in any
of the agreements and other documents implementing the same shall or shall
be construed to cause Union Carbide to be subject to any jurisdiction other
than that of the United States of America or to transact business elsewhere than
therein, nor to cause a Union Carbide Affiliate to be subject to the jurisdiction
of the Icelandic State except where such Union Carbide Affiliate acts as sales
agent for Icelandic Alloys in regard to sales of 75% ferrosilicon and related
products to customers in Iceland for use in Iceland.
3) Anytbing in this Agreement, or in the agrecments and other documents implementing the same, to the contrary notwithstanding, Union Carbide shall not be
required to violate or to be in jeopardy under any law, rule, order or regulation
of the United States of America or any agency thereof or court therein. The
same shall apply to Union Carbide Affiliates as regards the respective countries
in which they are incorporated or carry on business.

PART VI
LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES
Article 15.
Governing Law.
1) The construction, interpretation and application of this Agreement, the Technical
Assistance Agreement, the Technology Transfer Agreement and the Sales Agency
Agreement shall be governed and determined by Icelandic law.
Article 16.
Official Texts.
1) This Agreement, the Technical Assistance Agreement, the Technology Transfer
Agreement and the Sales Agency Agreement shall each be set forth in both the
Icelandic and English languages and each such text shall be official and of
equal force and effect.
2) This Agreement, the Technical Assistance Agreement, the Technology Transfer
Agreement and the Sales Agency Agreement shall each be signed and delivered
by the respective parties thereto in both the Icelandic and English languages
in such number of copies in each such language as there may be signatories
thereto. Each such copy signed and delivered by the respective parties thereto
shall be an official original having equal force and effect with each other such
copy also duly signed and delivered by the respective parties thereto.
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3) The official English texts of Icelandic Alloys* Memorandum of Association and
Statutes, and such other agreements and documents implementing this Agreement or referred to in this Agreement as Union Carbide may request shall be
prepared by Icelandic Alloys.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Article 17.
Disputes.
If at any time while this Agreement, the Technical Assistance Agreement, tlie
Technology Transfer Agreement, and the Sales Agency Agreement, or any of
them, shall be in force or thereafter there shall be any controversy or claim
arising out of or in connection with any of such agreements, the construction,
meaning, effect, or application thereof, the rights or obligations thereunder, or
the performance or breach of any of the provisions thereof, the respective parties
to the particular agreements with respect to which the controversy or claim
shall have arisen shall endeavour to settle the same promptly by mutual
agreement.
In the event the parties to any controversy or claim referred to in Clause 1 of
this Article 17 shall fail for any reason to settle it promptly by mutual agreement, the same may be referred by any of such parties to the Government and
Union Carbide for settlement by mutual agreement by the Government and
Union Carbide. In addition, either the Government or Union Carbide may at
any time require any such controversy or claim to be referred by the parties
thereto to the Government and Union Carbide for settlement by mutual agreement.
' ;
If the Government and Union Carbide shall fail for any reason to settle by
mutual agreement any controversy or claim referred to in Clause 1 of this
Article 17, the matter shall be referred to the courts as hereináfter provided.
The Government and Union Carbide hereby agree that the Civil Court of the
City of Reykjavik shall have final jurisdiction with respect to any controversy
or claim referred to in Clause 1 of this Article 17, subject to appeal to the
Supreme Court of Iceland as the law may afford. Icelandic Alloys and Union
Carbide Affiliates, by their acceptance of this Agreement, similarly agree to
such jurisdiction.
Union Carbide and Union Carbide Affiliates shall each designate in writing a
representative resident in Iceland with full power to accept service of process
on their behalf before the Icelandic courts in any legal preceeding brought before such courts in acordance with Clause 4 of this Article 17, and any such
service shall be deemed to be yalidly completed when effected against such
representative within the time limits prescribed by law.
Any appearance of Union Carbide or Union Carbide Affiliates in any court in
Iceland under the provisions of this Article 17 shall be and shall be deemed to
be a special appearance for the particular purposes thereof and shall not operate
to otherwise subject Union Carbide or Union Carbide Affiliates to the jurisdiction of Iceland.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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PART VII
MISCELLANEOUS
Article 18.
Term of Agreement.
1) This Agreement shall become effective on the date the Government and Union
Carbide shall have signed it and shall have mutually approved the respective
terms of he following additional agreements:
a) The Technical Assistance Agreement;
b) The Technology Transfer Agreement;
c) The Sales Agency Agreement;
d) The essential provisions of the Plant Site Leaseand the Port Agreement;
e) The Memorandum of Association and the Statutes of Icelandic Alloys; and
f) The Power Contract.

2)

3)

4)

5)

The effective date of this Agreement determined as provided in this Clause
1 of this Article 18 shall be set forth in writing subscribed by the Government
and Union Carbide. If the Agreements referred to in subclauses a) through f)
of this Clause 1 have not been executed, in all essential respects in the form
approved by the Government and Union Carbide, within three months after the
effective date of this Agreement, then this Agreement shall terminate unless
the Government and Union Carbide otherwise mutually agree in writing.
On and after the effective date of this Agreement and pursuant to Clause 1 of
this Article 18, this Agreement shall continue in force for the duration of the
respective agreements among the Government, Union Carbide, Union Carbide
Affiliates, Icelandic Alloys and Landsvirkjun, as the case may be, or of any of
them, and thereafter as may be required in the circumstances as the same may
from time to time exist; subject, however, at any time to amendment and termination under Articles 18 and 19 of this Agreement.
The indefinite duration of the term of this Agreement shall not operate to
extend or otherwise alter the duration of any term which may be specified in
any other agreements between the Government, Union Carbide, Union Carbide
Affiliates, Icelandic Alloys and Landsvirkjun, as the case may be.
Unless otherwise agreed in writing by the Government and Union Carbide, the
Technical Assistance Agreement and the Sales Agency Agreement shall continue
in force for a period of fifteen years from the date the Plant is brought into
commercial production.
In the event of the cancellation, expiration, or other termination of the Sales
Agency Agreement, if the Government and/or Icelandic Alloys, as the case may
be, shall desire that products of Icelandic Alloys be sold in export trade from
Ieeland by any party other than Icelandic Alloys or the Government, the
Government shall grant or shall take all action within its power to cause IceIandic AHoys to grant to Union Carbide Affiliates the opportunity to receive,
on no less favourable terms and conditions than those to be offered or granted
any other party, agreements to be granted by the Government or by Icelandic
Alloys, as the case may be, with respect to the export sales of Icelandic Allovs’
products before making any binding unconditional offers or granting them to
any other party.
Article 19.
Amendment and Termination.

1) This Agreement, the Technical Assistance Agreement and the Sales Agency Agreement may be amended or terminated at any time whether in whole or in part
solely by an agreement in writing duly signed and delivered by both the Govern-
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ment and Union Carbide as well as one or more Union Carbide Affiliates and
Icelandic Alloys, as the case may be, subject to the approval of the Althing
should such approval be rcquired in the circumstances.
2) This Agreement, the Enabling Act and the agreements and other documents
implementing the same shall supersede all prior agreements and expressions of
intention. On and after the effective date of this Agreement, neither party shall
be bound by any preliminary correspondence or expression of intention or by
anything not in writing signed by the party to be bound thereby or contained
in the Enabling Act.
Article 20.
Force Majeure.
1) The Government, Union Carbide, Icelandic Alloys and Union Carbide Affiliates,
as the case may be, shall not be liable for any delay or default in performance
under this Agreement and any agreement implementing the same where occasioned by armed conflict or economic dislocation resulting therefrom; embargoes; shortages of labor, raw or other materials, production facilities, or transportation; labour difficulties; civil disorders of any kind; action of civil or
military authorities. fires; floods; earthquakes; volcanic action; or any other
cause of any kind or extent beyond the control of the party alleged to be in
default or to have delayed, and in any such event the party in delay or default
shall resume performance as promptly as possible and the respective parties
shall be free to take all such action consistent with this Agreement as may be
necessary or appropriate in the circumstances to avoid or to minimize the adverse effects of such delay or default.
2) It is understood and agreed, however, that for the purposes of this Agreement
all actions of the Icelandic State and the various agencies thereof shall be deemed
to be within the control of the Government.
Article 21.
Assignment.
1) This Agreement may not be assigned voluntarily or by operation of law by
either party without the prior written consent of the other party given as an
amendment of this Agreement under the provisions of Clause 1 of Article 19 of
this Agreement.
2) Clause 1 of this Article 21 shall not and shall not be construed to prohibit
Union Carbide from assigning this Agreement in whole or in any part or parts
at any time or times to any Union Carbide Affiliate; provided that Union Carbide shall first unconditionally undertake to and for the benefit of the Government to use its best efforts to cause the full and faithful performance by anv
such assignee.
Article 22.
Notices.
1) Any notice required or permitted to be given herunder shall be in writing, and
shall, unless some other mode of giving the notice is accepted by the party to
whom it is given, be given by telegram or cable confirmed by registered air
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mail letter or by being delivered in person to the party at tbe address set out
in relation thereto:
The Government The Minister of Industry,
Arnarhvoll, Reykjavík, Iceland.
Union Carbide
Union Carbide Corporation,
270 Park Avenue,
New York, New York 10017,
United States of America.
Attention: Secretary.
2) Each party named above may at any time give notice in writing to the other
party named above of a change of address for the purpose of this Article 22.
Article 23.
Miscellaneous.
1) The various titles to or captions of the various Parts, Articles and Clauses of
this Agreement are for convenience of reference only and shall not affect the
construction or interpretation of this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been signed on behalf of the
Government and of Union Carbide as of the date first above written.
THE GOVERNMENT OF ICELAND
Minister of Industry
UNION CARBIDE CORPORATION
Vice President
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Fylgiskjal III.
3.12.1974.
Landsvirkjun:

Uppkast að raforkusölusamningi við járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Samkvæmt beiðni iðnaðarráðuneytisins sendist hjálagt umsögn verkfræðideildar
Landsvirkjunar dags. 19. nóv. 1974 um ofangreint efni.
Samandregið eru niðurstöður þessar:
1. Rafmagnsafhending.
Helstu atriði í þessum kafla samningsdraganna er skilgreining á því, hversu
rnikið Landsvirkjun ber að láta af hendi af rafmagni á tryggðuni og ótryggðum
grundvelli. Enn fremur eru í þessum kafla ákvæði um afhendingarstað og ýmis
tækniieg atriði, svo sem um afhendingarspennu, -straum og fleira,
Helstu niðurstöður verkfræðideildar um þennan kafla eru þessar:
Orkuafhendingarkvöðin er innan þeirra marka, sem hæfileg geta talist og er þá
tekið tillit til þess að fullnægjandi svigrúm sé til aukinnar orkusölu til annarra
innlendra aðila fram yfir það sem nú er áætlað. Vísast í þessu sambandi í töflu 2,
í greinargerðinni.
Hvað viðvikur áðurnefndum tæknilégum atriðum í sambandi við afhendingu á
spennu, -straums o. fl., eru þessi atriði rædd í umsögn verkfræðideildar. Þar er
talið, að samningsdrögin gefi fullnægjandi tryggingu fyrir því, að rekstur verksmiðjunnar hafi ekki aukna áhættu i för með sér fyrir rekstur rafkerfis Landsvirkjunar.
2. Mæling á afhentu rafmagni.
Þessi kafli fjallar eingöngu um tæknileg atriði, svo sem irvernig rafmagnssalan til verksmiðjunnar skuli mæld o. fl. Að dómi verkfræðideildar virðast ákvæði
þessa kafla vera sjálfsögð og eðlileg.
3. Rafmagnsverð og greiðsluskilmálar.
Aðalatriði í þessum kafla er raí'orkuverðið. Tafla 3, í umsögn verkfræðideildar sýnir raforkuverðið eins og það hú er sett fram í samníngsdrögunum. Um
þetta atriði kemst verkfræðideild að eftirfarandi niðurstððu:
a) Verðið, scm nú er sett fram, er verulega hærra en það, sem fram var sett í
samnipgsdrögum frá því í febrúar s. 1. Þetta er naufeyplegt m. a,. vegna þess,
að nú liggur fyrir, að verksmiðjan muni ekki taka til starja fyrr en í lok árs
1977, en áður var reiknað með að hún mundi taka til starfa fyrir mitt ár 1976.
Þannig tapar Landsvirkjun næstum 1 % árs solu til yerksmiðjijnnar samanborið við fyrri áætíanir. Þá kemur einnig til hækkaðnr stofnkostnaður virkjana
og ennfremur hækkaður fjármagnskostnaður. Það verð, sem nú er sett fram, er
þó hlutfallslega betra en áður.
b) Ef reiknað er roeð, að allar forsendur úlreikninga standist, kerour í Ijós, að
Landsvirkjun fær um 700 roUljón kfónnr meira að núgijdi í smn hlut yfir
sannnngstþnabílið, ef gengið er til sanjninga við jjarnþlendiyerksmiðjnna samanborið við það að selja eingöngu á núverandi nwkað, og er í því dæmi reiknað
með 9.5% vöxtum af því fé, sem til virkjunarframkvæmda gengur. Hér kemur
svo til viðbótar, að eignir Landsvirkjunar verða meiri með samningnum um
sem svarar 220 kV háspennulínu frá Reykjavík að járnblendiverksmiðjunni í
Hvalfirði. Þar sem verksmiðjan teknr ekki nema hluta af flutningsgetu þessarar
línu, mun hún nýtast að öðrn leyti til orkuflntnings til almennings á Vestur-
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landi og til orkuflutnings norður, þegar tenging við Norðurland er orðin að
veruleika.
c) Samningsdrögin við verksmiðjuna liafa verðhækkunarákvæði sem er þannig, að
rafmagnsverð til verksmiðjunnar skal hækka á fjögurra ára fresti í takt við
verðhækkanir, sem verða kunna á rafmagni rikisrafveitnanna í Noregi til orkufreks iðnaðar. Þetta atriði er talið hagstætt fyrir Landsvirkjun, með tilliti til
þess hversu lágt þetta verð er i dag. Þá er einnig þess að geta, að samningsdrögin gera ráð fyrir að hægt sé að krefjast endurskoðunar á samningnum, ef
óeðlilega hallar á annan hvorn aðilann.
d) Kauptrygging verksmiðjunnar samsvarar um 81% af því raforkumagni, sem
samið er um að hún muni fá afhent að meðaltali yfir samningstimabilið. Þetta
er viðunandi, og benda má á, að mestar líkur eru til þess að verksmiðjan kaupi
alla umsamda orku vegna þess að arðsemi þess fyrirtækis hraðminnkar með
minnkuðum orkukaupum.
e) Þá er þess að geta, að verksmiðjan tryggir kaup á 25% af umsömdum lágmarkskaupum á raforku enda þótt kaupandi verði að loka starfsemi bræðslunnar um tíma vegna óviðráðanlegra orsaka (Force Majeure). Þetta er hagstæðara en í samningunum við ísal, en þar er gert ráð fyrir að álverksmiðjan sé
laus allra skuldbindinga á raforku í slíku tilviki.
Almennt.
Þessi kafli fjallar um eftirfarandi atriði:
16. gr. Rétt kaupanda til notkunar rafmagns.
17. — Viðgerðir og viðhald.
18. — Neyðarástand.
19. — Abyrgð.
20. — Óviðráðanleg öfl (Force Majeure).
21. — Samningstimi.
22. — Lög þau, sem fara skal eftir og deilumál.
23. — Breytingar á samningi.
24. — Framsal réttinda og skuldhindinga.
25. — Tungumál.
26. — Ákvæði í aðalsamningi.
Öll þessi atriði eru að mestu lögfræðilegs eðlis og er ekki um þau fjallað af
verkfræðideild nema að mjög takmörkuðu leyti.
Um kaflann Óviðráðanleg öfl (Force Majeure) er bent á þá staðreynd, að
þurrkar og isar eru þar upp taldir sem óviðráðanleg öfl, og virðist verkfræðideild
það vera til hagsbótá fyrir Landsvirkjun, þar sem skilgreining á þessum atriðum
hlýtur þá að vera að mestu undir Landsvirkjun komið.
Ég hef tekið þátt i samningsumleitun Union Carbide Corp. og viðræðunefndar
um orkufrekan iðnað um uppkastið að raforkusölusamningnum og hefi ég með
hliðsjón af umsögn verkfræðideildar mælt með því við stjórn Landsvirkjunar, að
gengið verði til samninga við járnblendiverksmiðjuna í samræmi við uppkastið.
Stjórn Landsvirkjunar hefur nú um nokkurt skeið haft mál þetta til athugunar,
og á fundi sinum 21. nóvember s. 1. var samþykkt, að rfkisstjórninni yrði tilkynnt, að
afstaða stjórnar Landsvirkjunar til umrædds uppkasts væri jákvæð og að uppkastið
væri viðunandi samningsgrundvöllur. Hins vegar taldi stjórn Landsvirkjunar rétt
að fresta formlegri afgreiðslu málsins þar til endanleg afstaða rikisstjórnarinnar
lægi fyrir.
Virðingarfyllst,
E. Briem,
framkvæmdastjóri.
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LANDSVIRKJUN
19.11.1974.
Til:
Frá:

Framkvæmdastjóra.
Verkfræðideild.

Varðar: Uppkast að raforkusölusamningi við málmblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Verkfræðideild hefur að undanförnu verið að athuga ýmis atriði varðandi orkusölu til væntanlegrar málmblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Nú liggur fyrir uppkast að raforkusölusamningi við þetta fyrirtæki og fer hér
á eftir umsögn verkfræðideildar um það.
Raforkusölusamningurinn skiptist í fjóra þætti og er hér valið að taka hvern
þátt fyrir sig til umsagnar í sömu röð og þeir hafa verið settir í samningsuppkastið.
Meginþættir samningsins eru þessir:
1. Rafmagnsafhending.
2. Mæling á afhentu rafmagni.
3. Rafmagnsverð og greiðsluskilmálar.
4. Almennt.
I. Rafmagnsafhending.
Helstu atriði í þessum kafla samningsdraganna er skilgreining á því, hversu
mikið Landsvirkjun ber að láta af hendi af rafmagni á tryggðum og ótryggðum
grundvelli og sýnt er hér i töflu 1.
Tafla 1.
Afl

Meðaltal á klst..........................
Augnabliksgildi .....................
Orka á almanaksári...............

Tryggður
grundvöllur

Ótryggður
grundvöllur

Samtals

31 MW
35 MW
244 GWst.

37 MW
41 MW
306 GWst.

68 MW
76 MW
550 GWst.

Örkan á ótryggða grundvellinum á að afhendast þannig, að á engu einstöku ári
má orkuafhending fara niður fyrir 153 GWh eða 50% af því hámarki (306 GWh/ári),
sem verksmiðjan getur tekið af slíkri orku. Ennfremur er tiltekið að afgangsorkusalan megi ekki á neinu samfelldu fjögurra ára tímabili fara niður fyrir 734 GWh,
sem jafngildi árlegu meðaltali um 60% af áðurnefndu hámarki og að síðustu er
tekið fram, að orkuafhendingin fari ekki niður fyrir 80% að meðaltali yfir samningstímabilið, sem er 20 ár.
Um þessa skilmála má segja það, að þeir eru innan þeirra marka, sem Landsvirkjunarkerfið með Sigöldu getur annað, þó að miðað sé við að öll forgangsorka
se seld í kerfinu. Þetta á þó ekki við um 50% trygginguna í einstöku ári, en á því
eru 5% Iíkur samkvæmt útreikningum, að ekki sé hægt að standa við hana, ef miðað
er við fullnýtt kerfi. Hér kemur hinsvegar á móti, að meirihluta tímans er einhver
óseld forgangsorka til í kerfinu, og má líta á slíka orku sem afgangsorku. Einnig eru
þurrkar og ísar taldir til óviðráðanlegra afla og er Landsvirkjun í sliku tilfelli
heimilt að skerða forgangsorkusöluna líka.
Það er látið hjá líða, að skilgreina þurrlt og isa í samningsdrögum þessum og
verður það að teljast Landsvirkjun í hag, þar sem að með því móti virðist Landsvirkjun hafa skilgreiningu þessa töluvert mikið á eigin hendi. Af framansögðu ei
því ljóst, að óhætt virðist vera fyrir Landsvirkjun að gera ofangreindan samning
um afgangsorkusöluna, hvað öryggi afhendingarinnar snertir.
Þegar litið er á orkuafhendinguna í heild vaknar sú spurning, hvort Landsvirkjun muni hafa nægilegt svigrúm til þess að selja öðrum aðilum, og er þá sér-
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staklega átt við innlenda aðila, rafmagn á markað, sem ekki hefur verið gert ráð
íyrir í orkuspám Landsvirkjunar. Til þess að athuga þetta hefur tafla 2 hér á eftir
verið gerð. Taflan skýrir sig sjálf, en augljóst er af henni, að svigrúm til þess að
anna töluverðum viðbótarmarkaði er fyrir hendi fram að þeim trma, sem Hrauneyjafossvirkjun gæti verið fullbúin, en nú er óhætt að reikna með því að það gæti
orðið á árinu 1979. Þá er þess að geta, að komi virkjun norðanlands, t. d. við Kröflu,
sem annað getur þeim markaði, sem þar er, eykst að sama skapi orkusöhigeta
Landsvirkjunar til annarra. Þannig yrði svipað svigrúm fyrir orkusölu til annarra
fyrir hendi, þó virkjun við Hrauneyjafoss dragist upp undír ár frá því sem sýnt er í
töflu 2. Einnig er rétt að taka fram, að aðrir virkjunarinöguleikar en við Hraunevjafoss geta komið til greina í þessu sambandi, t. d. virkjun við Sultartanga eða
jarðgufuvirkjun á orkuveitusvæði Landsvirkjunar.
Heildarniðurstaða um orkuafhendingarkafla sanmingsdraganna er því sú að
dómi verkfræðideildar, að orkuafhendingarkvöðin sé innan marka, sem hæfileg getur
talist.
Tafla 2.1 2 3 * *
Orka GWh í stöð

Aíft MW í stöð

Skýringar

I97T

197«

1979

1980

1977

1978

1979

1980

Almenningsmarkaður...........................................................
Viðbótarhúshitun .......................................... ......................
ÍSAL + Áhurður .................................................................
Málmblendiverksmiðja.........................................................

760
75
1 470
40

807
112
1 470
261

858
150
1 470
261

912
187
1 470
261

152
19
170
73

161
28
170
73

171
37
170
73

182
47
170
73

ÞÖRF í STÖÐ ALLS ............... ......................................

2345

2 650

2 739

2 830

414

432

451

472

GETA: Núveraadi keríi 4- Sigalda1) .............................
Hrauneyjafoss getur verið fullbúinn á árinu 1979 ef
þörf krefur.........................................................................

2 900

2 900

2 900

2 900

534

534

534

534

500

900

140

210

GETA ALLS ........................................................................

2900

2 900

3 400

3 300

534

534

674

744

ÓNOTAO ......................................................................... I
Orkuþörf ef ÍSAL er stækkað um 20 MW .................

555
90

250
90

661
90

970
90

120
11

102
11

223
11

272
11

ÓNOTAIP) ................................................................. ... n

465

MO

571

880

109

91

212

261

NQRÐÍJRI+AND áætluð hámark&orkuþörf ....
Eigin geta í vatns- og jarðgufustöðvum .........

237
195

273
195

313
195

358
195

52
28

61
28

71
28

81
28

ALLS ÞÖRF NORÐUR..........................................

42

82

118

163

24

38!

48

53

423

78

453

717

85
22

58
22

169
22

208
22

107

80

191

230

ÓNOTAfi9) .................................................................
Varmaorkuver á Norðurlandi ...............................

... in

ÓNOTAD AFL ...........................................................

1) 54 MW í varmaorku mnifalm.
2) Ef Norðurland verður ekki tengt við Landsvirkjunarkerfið.
3) Ef Norðurland verður tengt við Landsvirkjunarkerfið.
Atf*. Nú er í undirbúningi jarðgufuvirkjun norðankmds, en það svigróm tíl aukianar orkusölu, sem kún skapar,
er ekki með í þessari töflu.

Þingskjal 275
1L Mæling á afhentu

1105
rafmagni.

Þessi kafli samningsins fjallar um það, hvernig rafmagnssalan til verksmiðjunnar skuli mæld. Hvernig mælar skuli prófaðir og hvernig raforkuverð skuli leiðrétt, ef upp kæmist um skakkar mælingar á raforkunotkun. Verkfræðideild, að
höfðu samráði við rekstrardeld, sér ekki neitt athugavert við þennan kafla.
III. Rafmagnsverð og greiðsluskilmálar.
Samningsdrögin gera ráð fyrir því verði á raforku, sem tilgreint er í töflu 3.
Tafla 3.
Forgangsorkuverð
Bandarísk
mill/kWh

Frá afhendingardegi rafmagns til loka
annars starfsárs bræðslunnar
Á þriðja og fjórða starfsári bræðslunnar
Á fimmta og sjötta starfsári bræðslunnar

9.5
10.0
10.0
r 10.0

Afgangsorkuverð
Bandarisk
mill/kWh

Meðalverð
Bandarísk
mill/kWh

0.5
1.4
1.9
2.4

5.0
5.7
5.9
6.2

Þetta verð er verulega hærra en talað var um í vor og talið fullnægjandi þá.
Ein helsta ástæða þess, að verðið á raforkunni til málmblendiverksmiðjunnar verður að vera hærra nú, en gert var ráð fyrir í vor, er sú, að nú liggur fyrir, að
verksmiðjan muni taka til starfa hálfu öðru ári seinna eða í lok árs 1977 í stað
iniðs árs 1976 áður. Þetta veldur hálfs annars árs sölutapi til verksmiðjunnar, en
allar líkur eru á því, að 1. vél í Sigöldu geti verið komin í gagnið á árinu 1976
og sala til verksmiðjunnar hefði því getað hafist á miðju því ári hvað viðvikur
orkusölugetu Landsvirkjunar. Þá er þess einnig að geta, að byggingarkostnaður
Sigöldu ásamt háspennulínubyggingum er áætlaður hærri nú en áður, og síðast
en ekki síst, er nú reiknað með hærri vöxtum á lánum en áður. Þetta orkuverð,
sem sýnt er í töflu 3 er þó hlutfallslega betra en það sem fram var sett í vor,
kemur þar einnig til, að nú hefur hlutfallinu milli afgangsorku og forgangsorku
verið breytt til hagræðis fyrir Landsvirkjun.
Verkfræðideild hefur gert ýmsa útreikninga á því, hvernig útkoma fyrirtækisins verður miðað við þau orkuverð, sem sett eru fram í töflu 3 og eru niðurstöður þeirra greindar hér á eftir.
Hægt er að skilgreina lágmarksverð, sem krafist er í lögum um Landsvirkjun
þannig, að það sé það verð, sem setja verður á orku til ákveðins notanda til þess
að orkusala til hans borgi einungis kostnaðinn við fjárfestingarflýtinguna í orkukerfi Landsvirkjunar, sem orsakast af þeim aukna markaði sem notandinn skapar.
Ef samið væri um slikt orkuverð, mundi Landsvirkjun hvorki græða né tapa á
orkusölunni, en þá væri ekkert svigrúm til þess að mæta hugsanlegum neikvæðum
áhrifum af breytingum á grunnforsendum, sem inn í dæmið ganga. Verkfræðideild hefur reiknað lágmarksverð til málmblendiverksmiðjunnar út á þennan hátt
með þeim áætlunum um stofnkostnað virkjana við Sigöldu og Hrauneyjafoss ásamt
tilheyrandi háspennuvirkjum, sem nú liggja fyrir. Niðurstöður þessa útreiknings
er sýndur á línuriti 1 hér fyrir aftan. Eins og sjá má á línuritinu, er lágmarksverðið nokkuð langt fyrir neðan það verð, sem gert er ráð fyrir í samningsdrögum
þeim sem hér eru til umræðu.
Þá hefur verkfræðideild reiknað út svokallað kostnaðarverð á raforku frá
Sigöldu og Hrauneyjafossi. Sé reiknað með 40 ára annuitet og 9.1% reiknivöxtum
og jafnframt gert ráð fyrir því, að rekstrarkostnaðurinn sé 0.5% og vextir á byggingartima 12% af stofnkostnaði, kemur út verðið 9.4 mills/kWh á forgangsorkAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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unni. 1 samningsdrögunum eins og þau liggja fyrir þýðir þetta kostnaðarverð sem
jafngildir 4.95 miIls/kWh, ef gert er ráð fyrir, að kostnaðarverð afgangsorkunnar
sé 0.5 mills/kWh. Ef þetta verð er borið saman við verðin í töflu 3, sést að einnig
þetta verð er fyrir neðan þau sem þar eru sýnd, þó munar ekki miklu fyrstu tvö
starfsár verksmiðjunnar.
Verkfræðideild hefur reiknað afkomu Landsvirkjunar með og án samnings
við málmblendiverksmiðjuna með verðum þeim, sem tilgreind eru í töflu 3. Ef
gert ráð fyrir, að verðhækkunarákvæði í samningsupþkastinu vegi upp á móti
liugsanlegum verðhækkunum á stofnkostnaði Hrauneyjafossvirkjunar, þá kemur
í ljós, að Landsvirkjun fær um 700 milljón kr. meira í sinn hlut að núgildi 1974
með samningnum, reiknað yfir samningstíinabilið samanborið við það hvað Landsvirkjun fengi ef eingöngu væri selt til almennings og er þá reiknað með 9.5%
vöxlum. Auk þess er rétt að taka fram, að eignir Landsvirkjunar í dæminu með
samningnum eru meiri sem svarar háspennulínu frá Reykjavík upp í Hvalfjörð.
Þar sem forsendur, sem verkfræðideild hefur gefið sér við útreikningana geta
breyst, hafa verið gerðar ýmsar athuganir, þar sem forsendum hefur verið breytt
i óhagstæða átt fyrir Landsvirkjun. í því sambandi má nefna, að núverandi samningsdrög gera ráð fyrir, að verksmiðjan tryggi kaup sem svarar því lágmarki,
sem Landsvirkjun tryggir á hverju einstöku ári (sjá kaflann um raforkuafhendingu). Ef dæmið er reiknað í gegn með því að verksmiðjan kaupi aldrei meira
magn en það, sem hún tryggir kaup á, er ennþá gróði af raforkusölunni, sem
nemur um 300 milljón kr. að núgildi (9.5% vextir) 1974 reiknað yfir samningstimabilið. Þar að auki kemur svo háspennulínan upp í Hvalfjörð.
Verðbólga hefur áhrif á útkomu dæinisins og hefur verkfræðideild reynt að
gera sér grein fyrir því atriði líka. Benda má á, að fyrstu fjögur starfsár verksmiðjunnar fær hún raforkuna á verði sem er fast samkvæmt samningnum. Því
höfum við gert athugun á því, hvernig dæmið liti út, ef tilkostnaður Landsvirkjunar og orkuverð til almennings hækkaði í takt við mismunandi mikla verðbólgu
í dollurum fram að þeim tima (árið 1982) sem verðhækkunarákvæðin í samningsdrögunum eiga að taka gildi, en siðan gert ráð fyrir, að verðhækkunarákvæðin
héldu í horfinu við verðbólguna.
Niðurstaðan af þessari athugun er sú, að enda þótt verðbólgan i dollurum
væri 10% á ári, þá væri ennþá 300 milljón kr. gróði að núgildi 1974 (9.5% vextir)
ef samið yrði við verksmiðjuna. En tæki verksmiðjan aldrei nema það magn, sem
hún tryggir kaup á, en slíkt verður að teljast rnjög óraunhæft, yrði um sinávægilegt tap að ræða ef verðbólgan væri 10%.
í öllum útreikningum um hagkvæmni sanmingsins, sem hér hafa verið ræddir
hefur allsstaðar verið gert ráð fyrir því, að Hrauneyjafossvirkjun kosti það sama
og Sigalda eins og sýnt er á línuriti 1. Þetta verður að teljast varlegt miðað við
þær upplýsingar, sem fyrir liggja hjá ráðunautum Landsvirkjunar. Þegar á heildina er litið, er það skoðun verkfræðideildar að verð þau sem sýnd eru í töflu 3,
séu viðunandi og allgott svigrúm fyrir liendi til þess að mæta ófyrirséðum breytingum á grunnforsendum hagkvæmni-útreikninga.
Um verðhækkunarákvæðið eins og það er nú sett fram í samningnum er þetta
að segja. Tvennt hefur breyst frá því í vor. í fyrsta lagi hefur viðmiðunarverðið
hækkað frá 1.2 x meðalverð i Noregi i júlí 1972 upp i 1.25 x meðalverðið. Þetta
hefur áhrif til lækkunar fyrir Landsvirkjun, en tekið skal fram að þetta jafngildir sem næst því, að samið sé um að verðhækkanirnar verði miðaðar við
hækkanir á rafmagni i Noregi eins og þær eru nú orðnar. I öðru lagi hefur komið
inn í samninginn ákvæði um, að meðalverð þau sem sýnd eru í töflu 3 verði aldrei
hærri hverju sinni, en meðalverð norsku ríkisrafveitnanna til orkufreks iðnaðar
í saniningum gerðum eftir 1962. Miðað cr við uppspennt forgangs rafmagns með
viðeigandi álagi vegna flutningskostnaðar. Verkfræðideild hefur gert athuganir
á því, hvort þetta þakákvæði gæti verið hættulegt fyrir Landsvirkjun. Það er ein af
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þeim athugunum sem geröar hafa veriö og sýnd er á línuriti 2. Línuritið gerir ráð fyrir
5% árlegri verðbólgu á rafmagni í Noregi og að eitthvað komi inn af nýjum samningum. Eins og sést á línuritinu, skiptir þakákvæðið ekki máli af því að verðhækkanir Landsvirkjunar samkvæmt samningsuppkastinu koma ekki til með að
rekast upp undir áðurnefnt þak. Enn meiri verðbólga en sýnd er á línuritinu
gefur sömu niðurstöður. Ef hinsvegar einhverra hluta vegna áðurnefnt meðalverð i Noregi kemur ekki til með að hækka frá því sem nú er, en slíkt verður
að teljast afar óliklegt, er tryggt að aldrei verður greitt minna fyrir raforkuna
en sýnt er í töflu 3 samkvæmt niðurlagsákvæði 11. gr. (3) í kaflanum um rafmagnsverðið.
Um verðhækkunarákvæðið í heild má segja, að vandfundinn sé raunhæfur
grundvöllur sem i hvivetna mundi verða sanngjarn bæði gagnvart seljanda og
kaupanda orkunnar. Það er ekki hægt að segja, að gagnvart Landsvirkjun sé verðhækkunarákvæðið óhagstætt sérstaklega þegar þess er gætt hversu hið norska viðmiðunarverð er lágt. Ennfremur er rétt að benda á að samkvæmt 21. gr. (2) i almenna kaflanum er hægt að krefjast endurskoðunar á samningnum ef óeðlilega
hallar á annan hvorn aðilann.
1 kaflanum um rafmagnsverð og greiðsluskilmála er tekið fram, að málmblendiverksmiðjan þurfi ekki að tryggja kaup á meiru en 25% af þvi rafmagni
sem hún getur ekki notfært sér af óviðráðanlegum öflum (Force Majeure). Þetta
virðist hagstæðara en í ísal samningnum, en þar er gert ráð fyrir, að álverksmiðjan
sé laus allra kaupskuldbindinga á raforku í sliku tilviki.
IV. Almennt.
Þessi kafli fjallar um þessi atriði:
16. gr. Rétt kaupanda til notkunar rafmagns.
17. — Viðgerðir og viðhald.
18. — Neyðarástand.
19. — Ábyrgð.
20. — óviðráðanleg öfl (Force Majeure).
21. — Samningstimi.
22. — Lög þau sem fara skal eftir og deilumál.
23. — Breytingar á samningi.
24. — Framsal réttinda og skuldbindinga.
25. — Tungumál.
26. — Ákvæði í aðalsamningi.
öll þessi atriði eru að mestu lögfræðilegs eðlis og sér verkfræðideild ekki
ástæðu til að fjalla sérstaklega um þau.
Að lokum skal tekið fram, að enn er ekki fullljóst hvaða tæknileg áhrif tiðni
og spennisveiflur vegna álagsbreytinga hjá verksmiðjunni kunna að hafa á rekstur
rafkerfis Landsvirkjunar. Landsvirkjun hefur leitað álits á þessu atriði hjá Elektricitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) i Þrándheimi, en það álit hefur ekki
borist enn.
í kaflanum um Rafmagnsafhendingu í samningsdrögunum er tekið fram, að
kaupanda sé skylt innan hæfilegra kostnaðarmarka að setja upp hjá sér viðunandi
búnað til þess að draga úr tiðni og spennusveiflum vegna álagsbreytinga. Hér er
það, sem kallað er hæfileg kostnaðarmörk ekki skilgreint og virðist augljóst, að
deilur kunni að rísa út af þessu máli. Á þessu stigi getur verkfræðideild ekki fyrir
sitt leyti skilgreint það sem kalla mætti hæfileg kostnaðarmörk, en hugsanlegt er,
að það yrði hægt þegar ofangreint álit hefur borist. I þessu sambandi skal þó
tekið fram, að f Almenna kafla samningsdraganna, 19. gr., sem fjallar um ábyrgð,
er sleginn varnagli i þágu Landsvirkjunar um ofangreint atriði, sem að öðru jöfnu
ætti að duga til þess að verksmiðjan geti ekki verið rekin þannig, að tíðni og

1110

Þingskjal 275—277

sþennusveiflur sem hún orsakar gætu haft í för méð sér áhættu fyrir rekstur
mannvirkja Landsvirkjunar eða afhendingu hennar á rafmagni til annarra notenda.
Að lokum skal á það bent, að síðustu athuganir á núverandi kerfi Landsvirkjunar benda til þess að þörf kunni að vera á framleiðslu launafls á Faxaflóasvæðinu. Hár fasvikstuðull (cos fí) nýrra notenda er því þýðingarmikill, en ekki
getur talist raunhæft að krefjast hærri stuðuls en 0.9 eins og uppkastið gerir ráð
fyrir og er það sama gildi og samið var um við Isal. Til samanburðar má geta
þess, að krafan i Husnes-álverinu í Noregi er 0.86.

Ed.

276. Frumvarp til laga

[150. mál]

um breyting á útvarpslögum, nr. 19 1971.
Flm.: Helgi F. Seljan.
1. gr.
Við 15. gr. Jaganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Einnig skal ráðherra heimilt að ákveða, að tekið skuli tillit til þess við innheimtu afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps, ef útsendingar til einstakra landshluta eða byggðarlaga eru öfiillkomnar eða gæði þeirra ekki sambærileg við það
sem eðlilegt má teljast.
2 gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Vitað er, að mjög víða býr fóllí við alls ófullnægjandi skilyrði til að njóta útsendinga íslenska sjónvarpsins og sums staðar heyrist illa í hljóðvarpi enn þá.
Á svæði Gagnheiðarstöðvarinnar mun ástandið hvað verst. Þar hafa fallið út
fleiri og færri dagar ár hvert og móttökuskilyrði sjónvarps viða afleit.
Austfirðingar hafa ætíð greitt fuJlt gjald fyrir þessa meingölluðu þjónustu.
í vetur hefur keyrt um þverbak. Á Reyðarfirði mun sjónvarp t. d. hafa sést
5—6 daga á timabilinu frá 10. des.—10. jan„ þ. e. svo að eitthvert lag væri á.
Afleiðingar þessa eru þær, að nú hyggjast menn þar og víðar á Austurlandi
neita að greiða afnotagjald á næsta gjalddaga. Svör frá forráðamönnum sjónvarpsins
hafa verið á þá lund, að nánast hefur verið fullyrt, að menn gætu sjálfum sér um
kennt að hafa yfirleitt keypt sér sjónvarpstæki þar eystra.
Vegria þessafa atburða og svara þýkir rétt, að ráðherra fái heimild til þess að
taka af skarið, ef honum þykir einsýnt að veita verði afslátt af afnotagjaldi vegna
óhæfra skilyrða.
Til þessa skörtir skýra lagaheimild og því er lagafrumvarp þetta flutt.
Greinar frv. er óþarft að skýra frekar.

Nd.

277. Nefndarálit

[7. mál]

um frv. til lága um Framkvæmdasjóð Sriðurnesja.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og sendi það til umsagnar Saihtaka sveitarfélaga
í Reykjanesuiridæmi, Samstárfsnéfridar sveitárfélaga á Suðurnesjum ög Fram-
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kvæmdastofnunar ríkisins. Umsögn barst aðeins frá Framkvæmdastofnuninni, sem
leggst gegn frumvarpinu.
Nefndin treystir sér ekki til að mæla með frumvarpinu, en telur eftir atvikum
rétt að leggja til að því verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Gylfi Þ. Gíslason.
Alþingi, 6. febr. 1975.
ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Þórarinn Þórarinsson.

Ed.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Ey. Kon. Jónsson.

Lúðvík Jósepsson,
Tómas Árnason,

278. Prumvarp til laga

[51. mál]

um veitingu rikisborgararéttar.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)

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

1. gr.
Ríkisborgararétt skulu öðlast:
Bang, Birgit, afgreiðslustúlka á Sauðárkróki, f. í Danmörku 13. maí 1936.
Bang, Edda Marianne, gæslustúlka á Sauðárkróki, f. á íslandi 4. júní 1950.
Bang, Inge Vibeke, húsmóðir á Sauðárkróki, f. á íslandi 26. september 1939.
Behrens, Peter Otto Heinrich, tamningamaður á Stokkseyri, f. í Þýskalandi 6.
september 1937.
Didriksen, Odd, menntaskólakennari i Kópavogi, f. í Noregi 16. ágúst 1927.
Gook, Irene Florence, húsmóðir á Akureyri, f. í Englandi 11. ágúst 1909.
Hansen, Matthias Páll, sjómaður á Akureyri, f. á tslandi 8. desember 1950.
Hentze, Amy Evarda, húsmóðir á Skagaströnd, f. í Færeyjum 5. febrúar 1939.
Jacobsen, Inger (f. Mauniche), bókari á Selfossi, f. í Danmörku 9. september 1923.
Karcher, Heinrich, trúboði í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 28. september 1929.
Karcher, Katherine Noomi (f. Schröeder), trúboði i Hafnarfirði, f. í Bandarikjunum 20. febrúar 1923.

12. Lindtveit, Olav Einar, nemandi í Hafnarfirði, f. í Noregi 16. júlí 1956.

13. Nielsen, Esther Helene, húsmóðir í Borgarfirði eystra, f. i Færeyjum 4. janúar
1933.
14. Olesen, Halldór Friðrik, vélstjóri í Kópavogi, f. á íslandi 8. júli 1945.
15. Pedersen, Poul Heine, gluggahreinsunarmaður i Reykjavik, f. í Danmörku 18.
júni 1937.
16. Rasmussen, Arne Juul, matsveinn i Grundarfirði, f. í Danmörku 9. júli 1948.
17. Sand, Ólavur Edvinsson, sjómaður i Þorlákshöfn, f. í Færeyjum 17. 'september
1934.
18. Sander, Antonie Marta Carola, hjúkrunarkona í Reykjavík, f. i Þýskalandi 1.
febrúar 1935.
19. Seidl, Renate Monika, skjalaþýðandi í Reykjavík, f. í Þýskalandi 25. júli 1941.
20. Skýlindal, Páll, simvirki i Reykjavik, f. i Færeyjum 17. september 1929.
2. gr.
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, islenskt rikisfang með lögum, og skal
hann þá taka sér islenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér islensk nöfn samkvæmt
lögum um mannanöfn.
3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Umsækjendur þeir, sem teknir hafa verið á lagafrumvarp þetta, fullnægja allir
skilyrðum, sem sett hafa verið af allsherjarnefndum beggja þingdeilda, sbr. nefndarálit á þskj. nr. 889 á 94. löggjafarþingi 7. maí 1974.

Ed.

279. Frumvarp til laga

[152. mál]

um breyting á lögum nr. 8 1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
Flm.: Geir Gunnarsson.
1. gr.
26. gr. laganna orðist svo:
Útsvar skv. 25. gr. hjá hjónum og einstæðum foreldrum, sem hafa fyrir heimili
að sjá, skal lækka um 19 000 kr. og útsvar einstaklinga um 13 500 kr. Fyrir hvert
barn innan 16 ára, sem gjaldandi hefur á framfæri sinu, skal lækka útsvar hans
um 2 700 kr. Hafi gjaldandi fleiri en 3 börn innan 16 ára aldurs á framfæri sinu
skal enn fremur lækka útsvar hans um 5 400 kr. fyrir hvert barn umfram þrjú.
Fella skal niður útsvör, sem eru 3 000 kr. og lægri.
Útsvar skal lagt á í heilum hundruðum króna, þannig að lægri fjárhæðum
en 100 kr. skal sleppt.
Skylt er að hækka eða lækka persónufrádrætti samkvæmt þessari grein í samræmi við breytingar á skattvísitölu frá þvi sem hún er ákveðin i fjárlögum fyrir
árið 1975.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu útsvara
á árinu 1975.
Greinargerð.
í lögum um tekjustofna sveitarfélaga er persónufrádráttur við álagningu útsvara fastbundinn að krónutölu. Útsvör, sem, eru ákveðinn hluti af tekjum næstliðins árs, skal lækka um 7 000 kr. hjá hjónum og einstæðum foreldrum, sem hafa
fyrir heimili að sjá, og útsvör einhleypinga um 5 000 kr. Fyrir hvert bam, sem
gjaldandi hefur á framfæri sínu, skal lækka útsvar hans um 1 000 kr. Hafi gjaldandi fleiri en 3 börn innan 16 ára aldurs á framfæri sínu skal enn fremur lækka
útsvar hans um 2 000 kr. fyrir hvert barn umfram þrjú.
Núgildandi lög um útsvarsálagningu giltu fvrst við álagningu árið 1972. Þrátt
fyrir að meðalbrúttótekjur einstaklinga hafi hækkað um nálægt 170% samanlagt á
árunum 1972, 1973 og 1974 gilda enn söm.u krónutölur persónufrádráttar við útsvarsálagningu. Gildi persónufrádráttar til jöfnunar milli gjaldenda vegna mismunandi framfærslubvrðar hefur þvi rýrnað verulega að því er várðar útsvarsálagningu.
Laun munu almennt hafa hækkað um 37% á árinu 1973, en heildarupphæð
álagðra útsvara í landinu hækkaði á árinu 1974 um 47%. Gera má ráð fyrir, að
brúttótekjur til útsvarsálagningar á þessu ári (tekjur 1974) nemi um 88 000 millj.
kr. og hækki um 31 000 millj. kr. á einu ári, en lækkun útsvara vegna persónuafsláttar nam í fyrra um 600 millj. kr. Sú upphæð mun haldast nánast óbrevtt
á þessu ári, ef ekki kemur til breyting á ákvæðum laga. Á sama tima má gera
ráð fyrir að heildarupphæð útsvara aukist um a. m. k. 3 000 millj. kr.
Sérstök aukning útsvara af völdum hækkunar á krónutölu launa verður gjaldendum sérlega þungbær nú, þegar verðbætur á laun eru stöðvaðar, kaupmáttur
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launa fer dagminnkandi vegna verðhækkana og veruleg hætta er á að samdráttur
í atvinnulífi valdi lækkun krónutölu tekna á gjaldárinu. Er því með frumvarpi
þessu lagt til að persónufrádráttur við útsvarsálagningu verði aukinn svo, að miðað
við breytingar á krónutölu launa s. 1. 3 ár verði hann jafngildur og þegar lögin
voru sett. Jafnframt er lagt til, að persónufrádrættir við álagningu útsvara verði
eftirleiðis háðar breytingum á skattvísitölu.

Ed.

280. Frumvarp til laga

[153. máll

um menntunarleyfi launþega.
Flm.: Jón Baldvin Hannibalsson, Benedikt Gröndal.
1. gr.
Sérhver launþegi á til þess rétt að fá á hverjum tveimur árum tveggja vikna
leyfi á fuHum launum til náms að eigin vali.
2. gr.
Sérhver launþegi, sem unnið hefur á sama stað s. 1. sex mánuði, eða a. m. k.
12 mánuði á s. 1. tveimur árum, á rétt til levfis frá störfum til náms. Sé um að
ræða námskeið, er launþegi vill sækja á vegum stéttarsamtaka sinna og miðar að
aukinni þekkingu hans á málefnum vinnumarkaðarins, eða nám er ætla megi að
geri hann hæfari til að gegna starfi sínu, falla þó fyrrgreindar takmarkanir niður.
3- gr.
Við tímasetningu og lengd leyfis skal taka sanngjarnt tillit til óska launþega
og að ekki valdi verulegri truflun á rekstri fyrirtækis vinnuveitanda.
4. gr.
Óski vinnuveitandi að fresta umbeðnu leyfi launþega, skal hann tilkynna það
þegar í stað. Fresti hann byrjun menntunarleyfis lengur en 6 mánuði frá því
honum barst beiðni launþega, verður hann að leita samþykkis viðkomandi stéttarfélags og færa fram ástæður sínar. Ef umbeðið leyfi er aðeins til 40 stunda eða
skemur, eða ef umbeðið námskeið er um verkalýðsfræðslu á vegum stéttarsamtaka,
verður vinnuveitandi að fá samþykki stéttarfélags launþega, ef frestunin er lengri

en um tvær víkur. Ef menntunarlevfi hefur verið frestað af vinnuveitanda í meira
en tvö ár, án samþykkis launþega, má fara með málið fyrir félagsdóm.
5. gr.
Launþegar er taka menntunarleyfi skv. öðrum greinum laga þessara en 1. gr.,
skulu ekki missa annarra friðinda, sem af atvinnu þeirra leiðir, en þeir mundu
venjulega gera við fjarvistir frá vinnu.
6. gr.
Samningsaðilar vinnumarkaðarins geta sett um menntunarleyfi nánari reglur
innan rainrna laga þessara.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1976.
Greinargerð.
Á síðustu tveimur ársþingum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar — ILO — urðu
miklar umræður um menntunarleyfi launþega á launum og var þar gerð samþykkt
og tilmæli til stjórnvalda varðandi það efni.
Alþt, 1974. A. (96. lögftjafarþing).

140
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Frumvarp það, sem hér liggur fyrir um þetta mál, gerir ráð fyrir tvenns konar
rétti launþega til að auka við menntun sína og nám.
Annars vegar að á tveggja ára fresti eigi launþegi rétt til hálfs mánaðar náms
án þess að missa nokkurs í launum; hins vegar eigi hann rétt til náms launalaust,
en án þess að m,issa rétt til fríðinda cr atvinnu fylgja, svo sem sumarleyfis, atvinnuleysisbóta o. s. frv., innan þeirra takmarka er rammalög þessi setja. Ekki
er hér gert ráð fyrir hvernig fjánnagna skuli slíkt nám, þannig að aðgengilegt
verði fvrir sem flesta, enda væntanleg á næstunni löggjöf um símenntun eða fullorðinsnám, er hlýtur að setja reglur um það efni.
Lög, er ganga í svipaða átt, hafa ýniist verið samþykkt eða liggja fyrir löggjafarþingum ýmissa landa Vestur-Evrópu. Hvergi er þó þörfin á föstum reglum
um þetta efni viðlíka og hér, þar sem langur vinnudagur hindrar fólk í að nýta
möguleika á kvöldskólum og jafnvel helganámskeiðum. Vinnutap og mögulegur
missir starfs eru fólki fjötur um fót að hagnýta sér þau tilboð, sem þó eru fram
boðin um námskeið, er geti aukið þekkingu þeirra og starfshæfni, víkkað sjóndeildarhringinn og gert það hæfari og betri þjóðfélagsþegna.
Hér er því um sjálfsagt réttlætismál að ræða og áfanga að því marki, að nám
sé ekki sérstök forréttindi ungs fólks, er ekki hefur enn haslað sér völl á vinnumarkaðinum.

Sþ.

281. Nefndarálit

[57. mál]

um stækkun Áburðarverksmiðju ríkisins.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur athugað tillöguna á fundum sínurn og höfðu umsagnir um málið
borist frá Búnaðarfélagi Islands og Stéttarsambandi bænda. Báðir aðilar mæla með
samþykkt tillögunar.
Nefndin mælir með þvi, að tillagan verði samþykkt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Sverrir Hermannsson og Jón Baldvin
Hannibalsson.
Alþingi, 10. febr. 1975.
Páll Pétursson,
Jón G. Sólnes,
Steingr. Hermannsson.
form., frsm.
fundaskr.
Guðm. H. Garðarsson.
Gils Guðmundsson.

Nd.

282. Nefndarálit

[21. mál]

um frv. til laga um trúfélög.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt.
Kjartan ólafsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 11. febr. 1975.
Ellert B. Schram,
Ólafur Þ. Þórðarson.
form., frsm.
Friðjón Þórðarson.
Ingólfur Jónsson.

Sighv. Björgvinsson.
Páll Pétursson.
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[154. mál]

«m umhverfismál.
Flm.: Heimir Hannesson, Jón Baldvin Hannibalsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta semja hið fyrsta heildarlöggjöf
um umhverfismál.
Greinargerð.
Tillaga þessi var áður flutt á haustþinginu 1973 og fylgdi henni þá eftirfarandi greinargerð:
Alkunna er, að hugmyndir manna, bæði um nánasta umhverfi sitt í byggð,
svo og um náttiíruvernd, hafa breyst mikið, jafnt hér á landi sem erlendis. Er
mönnum að verða æ ljósari sú staðreynd, að beita þarf öllum tiltækum ráðum til
að forða frá mengun og náttúruspjöllum. Keinur sá skilningur fram nú þegar í íslenskum lögum og þá einkuin lögum um náttúruvernd og lögum um olíumengun
í sjó, svo og í heilbrigðislöggjöfinni.
Sú þróun er enn fremur hröð, þó að til þessa hafi hennar e. t. v. ekki gætt í jafnrikum mæli hér sem, víða í nágrannaríkjum okkar, að ekki þarf síður að hafa öflugar
gætur á umhverfisvernd í byggð — hinu næsta umhverfi mannsins mestan hluta
ársins, jafnt við heimili og vinnustaði. Því miður hefur þessum málum ekki verið
almennt sinnt sem skyldi. Það er skoðun flutningsmanna, að hugtakið fagurt land
beri ekki eingöngu að skoða í ljósi hinnar sjálfsögðu varðveislu náttúruverðmæta,
heldur líka í varðveislu og sköpun fagurs umhverfis jafnt i þéttbýli sem dreifbýli.
Flutningsmenn telja t. d., að of algengt sé, að við byggingarframkvæmdir hér á landi
sé ekki nægilega hirt um sjálfsögð umhverfissjónarmið, eins og frágang lóða, málun
húsa og almenna snyrtilega umgengni. Eins sé það of algengt, að bæjar- og sveitarfélög láti undir höfuð leggjast að fylgja eftir ákvæðum byggingarsamþykkta um ýmiss
konar frágang, er snertir umhverfismál. Með nýrri heildarlöggjöf um umhverfismál
þurfi að ýta undir og örva áhuga og viðleitni opinberra aðila og einkaaðila að
láta umhverfissjónarmið, sem oft geta verið í formi listrænnar tjáningar, koma fram
við hönnun og alla framkvæmd ýrnissa verklegra framkvæmda, m. a. í byggingarframkvæmduin. Á þetta sérstaklega við skipulagningu nýrra hverfa, opinberar byggingar, söfn o. fl., auk fjölmargra annarra atriða.
Flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu vilja leggja sérstaka áherslu á
nauðsyn þess, að löggjafarvaldið flýti fyrir þessari jákvæðu þróun með lagasetningu,
sem sameinaði þá löggjöf, sem þegar er fyrir hendi, og þau sjónarmið, sem hér er
lýst. Á þann hátt væri komið til móts við vaxandi áhuga landsmanna á umhverfisvernd i byggð jafnt sem utan byggðar og um leið studd vaxandi viðleitni ýmissa
áhugamannafélaga um þessi mál, m. a. náttúruverndarfélaga og fegrunarfélaga. Slik
lagasetning yrði að stefnumörkun til nátengd þeirri stefnu, er þegar kemur fram
í náttúruverndarlögunum, en næði mun lengra. Sjálfsagt er að kanna löggjöf Norðurlandaþjóðanna um þessi efni.
Telja flutningsmenn aldrei of oft á það minnt, að landsmenn allir ættu með
sameiginlegu átaki að varðveita og fegra þá náttúruperlu, sem Island er, og á mörgum sviðum þurfi aðeins lítið átak, til að miklar breytingar verði. Jafnframt verði
menn að hafa í huga, að Island er fyrst og fremst matvælaframleiðsluland, þar
sem sýna verður fullkomið hreinlæti og góða umgengni úti sem inni — jafnt i hinúm
daglegu störfum í byggð sem í samskiptum við náttúruna. Flutningsmenn telja þó,
að árangurs sé ekki að vænta með valdboðum, heldur miklu frekar lagasetningu, er
styddi að því, sem að framan er sagt, á margvíslegan hátt í samvinnu hins opinbera
aðila við alla þá, sem þessi víðtæku mál skipta, og með þeim reynt að styrkja það
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almenningsálit og þá umgengnishætti, er fegruðu landið. Hér er áreiðanlega þörf á
stóraukinni fræðslustarfsemi i skólum og í fjölmiðlum. Núverandi löggjöf er ekki
fullnægjandi sem heildarlöggjöf í þessu sambandi, og ný löggjöf þyrfti að marka
hin nýju viðhorf, er rutt hafa sér til rúms á síðustu árum — að lífsgæðin væru ekki
síst í því fólgin að njóta ánægjulegra samskipta við umhverfið, hvort sem það er
á vinnustað, við heimilin eða í ferðalögum um landið.

Nd.

284. Frumvarp til laga

["155. mál]

um Rfkisforlag.
Flm.: Jón Baldvin Hannibalsson, Magnús T. ólafsson.
1- gr.
Komið skal á fót stofnun er nefnist Rikisforlagið.
2. gr.
Hlutverk Ríkisforlagsins er að hafa yfirsýn yfir útgáfu allra rita, gagna, bóka,
blaða og bæklinga og annars prentaðs máls er fram fer í upplýsingaskyni á vegum
rikisins og stofnana þess og hafa til sölu og dreifingar á einum stað og að annast
sjálft útgáfu rita á vegum ráðuneyta og ríkisstofnana, eftir því sem starfssvið og
starfshættir stofnunarinnar verða nánar ákvarðaðir í reglugerð. Ríkisforlagið skal
hafa náið samstarf og samráð við Ríkisprentsmiðjuna Gutenberg og jafnan leitast
við að ná hagstæðustu samningum um prentun og útgáfu rita sinna. Rikisforlagið
skal og leita samráðs við landssamtök um upplag þeirra rita, svo sem laga og reglugerða, er sérstaklega varða málefni meðlima þeirra.
3. gr.
Við stofnun Ríkisforlagsins skal hagnýta starfskrafta þeirra, er þegar vinna
við útgáfustörf á vegum ríkbins og stofnana þess, þannig að fyllsta vinnuhagræðing
náist og sparnaðar sé gætt.
4. gr.
Ríkisforlagið heyrir undir félagsmálaráðuneytið. Laun starfsfólks þess skulu
ákveðin skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.
5. gr.
Jafnan skal verðleggja útgefin rit Rikisforlagsins sem næst kostnaðarverði.
Einstökum ráðherrum er þó heimilt að veita undanþágu frá þessari reglu, ef um er
að ræða opinber skjöl, sem varða þykja hagsmuni svo mikils fjölda þegnanna, að
þeim beri að dreifa ókeypis.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

6. gr.

Greinargerð.
Allir þeir, sem afskipti hafa af opinberum málum, munu fyrr eða sfðar hafa
orðið þess varir hve handahófskennd virðist útgáfa hvers konar opinberra skjala.
Þau liggja á víð og dreif um höfuðborgina, upplög eru oft af svo skornum skammti,
að nær ógerningur getur revnst að fá eintök af þýðingarmiklum lögum, er allan
almenning varða, skömmu eftir setningu þeirra, engin regla virðist gilda um endurprentun laga og verða þau ófáanleg árum og áratugum saman, ef löggjafinn hefur
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ekki við þeim hróflað. Fjöidi manna í hinum margvíslegustu stofnunum er að fást
við útgáfu og dreifingu á skjölum, ritum, bókum og timaritum án nokkurrar heildaryfirsýnar eða markaðrar stefnu með þessari útgáfu. Birgðir safnast upp innan einstakra stofnana, og þess munu jafnvel dæmi að þær týnist og gleymist um árabil.
Engar reglur virðast til um endurnýjun nauðsynlegra gagna og raunar ærið handahófskennt mat á því hvað skuli gefið út, hvenær og hvernig. Mál þetta hefur því
snertiflöt við almenna upplýsingaskyldu stjórnvalda, þar eð ákvarðanir — eða
skortur á þeim — í þessu efni hljóta að ráða miklu um, hvað kemur fyrir almenningssjónir og hvað ekki.
Allar þessar ástæður gera það knýjandi, að útgáfu og dreifingu gagna hins
opinbera sé komið á einn stað.
Það skal tekið fram, að ekki er gert ráð fyrir að skólabókaútgáfa á vegum ríkisins
(Ríkisútgáfa námsbóka) og almenn bókaútgáfa (Bókaútgáfa Menningarsjóðs) eða
sérfræðileg útgáfa (eins og t. d. handritaútgáfa Stofnunar Árna Magnússonar) falli
undir ákvæði þessara laga.
Að öðru leyti skal nánar kveðið á um starfssvið stofnunarinnar í reglugerð,
sbr. 4. gr.
Ef sæmilega er á málum haldið við stofnun þessa forlags hlýtur það og að
leiða til mikils sparnaðar og vinnuhagræðingar frá því, sem nú er, a. m. k. er að
því augljóst hagræði, að með þessu fengist í fyrsta sinn yfirlit yfir það fé, sem
ráðuneyti og hvers kyns opinberar stofnanir verja til þessarar starfsemi og hversu
gagnlega og skynsamlega því fé er varið.

Nd.

285. Frumvarp til laga

[156. mál]

um breyting á lögum nr. 80 11. júní 1938, um stéttarfélög og vinnudeilur.
Flm.: Jón Baldvin Hannibalsson, Benedikt Gröndal.
1- gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Á hverri vinnustöð, þar sem a. m. k. 5 menn vinna, skulu starfsmenn hafa til
þess rétt og skyldu að kjósa úr sínum hópi einn trúnaðarmann fyrir hverja 30 starfsmenn, tvo fyrir hverja 60 o. s. frv. Trúnaðarmann skal kjósa árlega og er heimilt
að endurkjósa hann allt að fimm sinnum. Nýr trúnaðarmaður skal þó kjörinn til
tveggja ára.
Nú starfa við sama fyrirtæki starfshópar, er tilheyra mismunandi stéttarfélögum.
Skal þá hverjum starfshópi heimilt að kjósa sér trúnaðarmann, en þó skulu allir
starfsmenn sameiginlega kjósa einn aðaltrúnaðarmann.
Trúnaðarmaður skal gæta þess að gerðir vinnusamningar séu haldnir af atvinnurekanda og fulltrúum hans, og réttur verkafólks skv. lögum í hvívetna virtur, sérstaklega lög og reglugerðir um vinnuvernd, orlof, öryggiseftirlit og hoilustuhætti.
Trúnaðarmanni skal jafnan heimilt að sinna þeim umkvörtunum, er fram kunna
að koma, í vinnutima og einskis missa í launum þess vegna. Einnig skal trúnaðarmanni heimilt að kalla til fundar á vinnustað með samstarfsmönnum sínum og honum
látin í té sú aðstaða sem til þess er nauðsynleg. Samningsaðilar á vinnumarkaði setja
um þetta nánari reglur.
Sjálfstæð vinnustöð telst í þessu sambandi sérhvert atvinnufyrirtæki, þar sem
hópur manna vinnur undir stjórn sérstaks verkstjóra eða flokksstjóra, svo sem
verksmiðjur, fiskverkunarstöðvar, skipaafgreiðslur, skip, bifreiðastöðvar o. fl.
Verði ágreiningur milli stéttarfélaga um, hvert þeirra skuli skipa trúnaðarmann,
úrskurðar Alþýðusamband Islands ágreininginn.
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2. gr.
10. gr. laganna orðist svo:

1.

2.

3.

4.

5.

Samningsréttur og samningsskylda:
Þar sem samningar eru í gildi, skal vinnustöðvun ekki beitt til að knýja fram
lausn ágreiningsmála.
Komi til ágreinings urn skilning samningsákvæða eða krafna, sem byggðar
eru á samningsákvæðum, skal málið úrskurðað af Félagsdómi, svo fremi aðilar
hafi ekki náð samkomulagi skv. 2.—-4. lið hér á eftir.
Ágreining milli fyrirtækis og starfsfólks þess skal fyrst reyna að leysa með
samningum milli fyrirtækis og trúnaðarmanns eða trúnaðarmanna. Á slíkuin
fundum skal færa fundargerð, sem í sé skráð ágreiningsefni, sameiginlegar niðurstöður eða stutt skilgreining afstöðu hvors aðila, ef lausn fæst ekki. Fundargerðir skulu kynntar báðum málsaðilum.
Náist ekki samkomulag eftir lið 2, geta báðir samningsaðilar, eða heildarsamtök
þeirra, komið sér saman um að halda áfram samkomulagsumleitunum, eftir að
ábyrgur fulltrúi frá hvorum samtökum hefur verið til kvaddur.
Heildarsamtökunum eða aðildarfélögum þeirra er óheimilt að setja sig í beint
samband við meðlimi hins aðilans varðandi kjaramál og vinnutilhögun án samráðs og samþykkis hans.
Náist ekki samkomulag við samningsumleitanir skv. lið 2 og 3, eða ef slikar
samkomulagsumleitanir eiga sér ekki stað, eða um er að ræða ágreining milli
samtakanna, er hvor aðili um sig skyldur til að taka ágreininginn upp í viðkomandi félagi eða sambandi, eða í Alþýðusambandi íslands og Vinnuveitendasambandi íslands eða þeim aðildarsamtökum þeirra, sem þau vísa til.
Samningafund skal halda i síðasta lagi 8 dögum eftir að annar hvor aðilinn hefur
sett fram skriflega kröfu þar um.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

Greinargerð.
Siðan núgildandi vinnulöggjöf var sett — lögin um stéttarfélög og vinnudeilur
1938 — eru nú senn liðin 37 ár. Samt sem áður hefur litið sem ekkert verið hróflað
við þessuin lögum og hafa þó ekki í annan tíma gerst stórfelldari þjóðfélagsbreytingar
í landi voru og jafnframt gerbylting í viðhorfum manna til þessara mála.
Hér er þó ekki farið út í allsherjarendurskoðun þessarar löggjafar — sem ekki
væri. þó vanþörf á — heldur aðeins gerð tillaga um breytingu á tveimur greinum, er
varða stöðu trúnaðarmannsins á vinnustað.
Til þess, að þessi kostur er valinn, liggja þær ástæður er nú skal greina:
Á siðustu árum hefur kröfum um vaxandi lýðræðislega hlutdeild fólksins í efnahags- og atvinnulifi sífellt vaxið ásmegin. Hér á háttvirtu Alþingi hafa komið fram
ýmsar tillögur um atvinnulýðræði — einhvers konar hlutdeild verkafólks í stjórn
fyrirtækjanna — misjafnlega ítarlegar og vel úr garði gerðar. En allar góðar dyggðir
byrja heima og svo er einnig með lýðræðið.
í næstu nágrannalöndum okkar er kerfi trúnaðarmanna á vinnustað sú beinagrind, sem ber verkalýðshreyfinguna uppi. Það er í senn skóli og uppeldismiðstöð
hreyfingarinnar. Þar hljóta oftast fyrstu þjálfun sína þeir, er seinna rísa til áhrifa og
forustu í hreyfingunni. Hér hefur þetta kerfi ekki skotið jafnföstum rótum í þjóðlifinu, og verða orsakir til þess ekki raktar hér, en geta má sér til, að ein ástæðan
sé þau óeðlilegu afskipti, sem núverandi löggjöf veitir vinnuveitandanum um val
trúnaðarmanns. Það ákvæði hefur jafnan verið ögrun, en má nú telja hreina móðgun
við verkalýðshreyfinguna. Starf trúnaðarmannsins er mikilvægt. Einungis með góðu
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trúnaðarmannakerfi er unnt að virkja fjöldann í verkalýðshreyfingunni og tryggja, að
almennir félagsmenn hafi eðlileg áhrif á gang mála sinna, og með því forðast að fámennir hópar dragi til sín of mikil völd og áhrif um stefnumótun hreyfingarinnar.
Virkt trúnaðarmannakerfi hlýtur líka að vera sjálfsagður undanfari kröfunnar
um atvinnulýðræði. Þar þjálfast menn í meðferð vandamála á vinnustað, og þar
byggist upp vísir til þeirra lýðræðislegu vinnubragða, sem síðan er sjálfsagt að færa
út til stjórnunarhlutdeildar í fyrirtækjunum. Fullyrða má, að sú tiltölulega góða
reynsla, sem fengist hefur af framkvæmd atvinnulýðræðis á Norðurlöndum, hefði
verið óhugsandi án þeirrar lýðræðislegu hefðar, sem vel virkt kerfi trúnaðarmanna
á vinnustað hefur skapað.
Kröfum manna til vinnustaðarins hefur fleygt fram á síðustu árum, ekki hvað
síst varðandi öryggi og hollustuhætti á vinnustað, og hafa þessar kröfur endurspeglast í löggjöf um þessi efni. Opinbert heilbrigðis- og öryggiseftirlit hrekkur þó
skammt til að leysa þann vanda, sem við er að etja. Einungis árvekni verkafólksins sjálfs gefur viðhlítandi árangur. Eykur þetta enn á mikilvægi stöðu trúnaðarmanns á vinnustað og gerir það nauðsynlegt, að eigi sé aðeins heimilt, heldur og skylt
að hafa trúnaðarmann á hverjum vinnustað, og verður þá að telja allt annað óeðlilegt
en að verkafólkið kjósi hann sjálft úr sínum hópt
10. gr. núgildandi laga er allt of almenns eðlis og lauslega orðuð. Þótti því rétt
að setja nánari reglur um meðferð kvörtunarefna og deilumála, svo að þau týnist
ekki milli Heródesar og Pílatusar, þar sem einn vísar af sér á annan. Hefur við
samningu þeirrar greinar verið seilst til fanga til þeirra reglna, er norska Alþýðusambandið og Vinnuveitendasambandið hafa orðið ásátt um i samskiptareglum sínurn.
Við samningu 9. gr. hefur hins vegar verið höfð hliðsjón af niðurstöðum fræðsluhóps MFA, er nýlega fjallaði um þessi mál (sbr. tímaritið Vinnan, 4. tbl. 1974). Má
því fullyrða, að í frumvarpi þessu endurspeglist sú umræða, er nú fer fram innan
verkalýðshreyfingarinnar um trúnaðarmanninn á vinnustað, stöðu hans og starf.

Ed.

286. Frumvarp til laga

[157. mál]

um Hitaveitu Siglufjarðar.
Flm.: Hannes Baldvinsson.
1. gr.
Ríkissjóður íslands og Siglufjarðarkaupslaður skulu setja á stofn hitaveitufyrirtæki, er nefnist Hitavcita Siglufjarðar.
Tilgangur fyrirtækisins skal vera að virkja jarðhita í Skútudal eða annars
staðar í Siglufirði, ef hagkvæmt þykir, leggja aðveituæð og dreifikerfi um kaupstaðinn og annast sölu á heitu vatni til notenda. Hitaveita Siglufjarðar skal reisa
kyndistöð og miðlunargeymi til að tryggja rekstraröryggi og annast frekari boranir eftir heitu vatni, teljist slíkt nauðsynlegt.
Fyrirtækið er sjálfstæður réttaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald.
Heimili þess og varnarþing er í Siglufirði.
2. gr.
Hitaveita Siglufjarðar er sameignarfyrirtæki ríkisins og Siglufjarðarkaupstaðar.
Eignarhluti ríkissjóðs skal vera 40%.
Eignarhluti Siglufjarðarkaupstaðar skai vcra 60%.
Sameigendur beri einfalda óskipta ábyrgð á skuldbindingum Hitaveitu Siglufjarðar gagnvart kröfuhöfum. Innbyrðis skiptist ábyrgð samkvæt eignarhlutföll-
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um. Verði síðar ákveðið að krefja viðbótarframlags frá eigendum, skulu þeir leggja
það fram i samræmi við eignarhlutfall. Eignarhlutföllum verður ekki breytt, og
hvorugum sameignaraðila er heimilt að ganga úr fyrirtækinu án samþykkis hins.
3. gr.
Starfsemi Hitaveitu Siglufjarðar skal beinast að öflun heits vatns fyrir bæjarfélagið og rannsókn á jarðhitasvæðum í Siglufirði.
Verkefni Hitaveitu Siglufjarðar skulu nánar tilgreind i reglugerð.
4. gr.
Siglufjarðarkaupstaður skal afhenda Hitaveitu Siglufjarðar öll mannvirki sín
í Skútudal, þar á meðal borhoiur fyrir heitt vatn, veg að virkjunarstað og allar
áætlanir og undirbúningsfrainkvæmdir vcgna virkjunar í Skútudal. Náist eigi samkomulag um mat á verðmætum þessuin, skal gerðardómur þriggja manna, sem
bæjarfógetinn í Siglufirði dómkveður, skera úr. Sama gildir um niannvirki og
önnur verðmæti er eignaraðilar afhenda.
5. gr.
Sameignaraðilar að Hitaveitu Siglufjarðar leggja fram stofnframlag, 20 milljónir kr., sem skiptist milli aðila í hlutföllum þeim, er mn getur i 2. gr. 1 framlagi
eignaraðila skulu talin verðmæti þau, sem um ræðir í 4. gr.
6. gr.
Iðnaðarráðherra veitir Hitaveitu Siglufjarðar einkaleyfi til starfrækslu hitaveitu innan bæjarmarka Siglufjarðarkaupstaðar.
7. gr.
Stjórn Hitaveitu Siglufjarðar skal skipuð firnm mönnum. Iðnaðarráðherra og
fjármálaráðherra skipa hvor einn fulltrúa í stjórnina og einn til vara. Bæjarstjórn
Siglufjarðar skipar þrjá stjórnarmenn og jafnmarga til vara. Stjórnarmenn skulu
skipaðir til þriggja ára i senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Undirskrift meiri
hluta stjórnar bindur fyrirtækið.
8. gr.
Stjórn Hitaveitu Siglufjarðar hefur á hendi yfirstjórn á framkvæmdum fyrirtækisins og rekstri þess.

Stjórn Hitaveitu Siglul'jarðar ræður fraiukvæmdastjóra, er veitir fyrirtækinu
forstöðu. Framkvæmdastjóri skal annast allan daglegan rekstur fyrirtækisins. Skal
hann eiga sæti á stjórnarfunduin og hafa þar inálfrelsi og tillögurétt, en eigi atkvæðisrétt.
Nánari ákvæði um starfssvið stjórnar og framkvæmdastjóra skulu sett í reglugerð.
9. gr.
Aðalfund skal halda fyrir 1. apríl ár hyert. Stjórnin boðar til aðalfundar með
dagskrá og með a. m. k. viku fyrirvara. Á aðalfundi eiga sæti bæjarfulltrúar í
bæjarstjórn Siglufjarðar og 6 fulltrúar frá ríkissjóði. Fulltrúa ríkissjóðs skipa
iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra, þrjá hvor.
Á aðalfundi skal fjalla um eftirgreind mál:
1. Skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra.
2. Lagðir skulu fram endurskoðaðir rcikningar félagsins.
3. Kosinn skal einn endurskoðandi til eins árs, en fjármálaráðherra skal tilnefna
annan.
4. Eignaraðilar skulu tilkynna tilnefningu nýrra manna í stjórn.
5. önnur mál.
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10. gr.
Stjórn Hitaveitu Siglufjarðar setur gjaldskrá um verð á heitu vatni til notenda.
Gætt skal almennra arðsemissjónarmiða við setningu gjaldskrár.
Gjaldskrá öðlast eigi gildi fyrr en hún hefur verið staðfest af iðnaðarráðherra
og birt í Stjórnartiðindum.
11. gr.
Heimilt er stjórn Hitaveitu Siglufjarðar að taka lán til þarfa fyrirtækisins og
taka ábyrgð á greiðslum og öðrum skuldbindingum í sama skyni. Stjórnin getur
ekki skuldbundið eignaraðila að því er varðar greiðsluskuldbindingar og ábyrgð
á lánum til framkvæmda og breytinga á mannvirkjum, nema að fengnu samþykki
beggja eignaraðila. Þó þarf stjórnin ekki að leita slíks samþykkis, ef samanlagðar
skuldbindingar og ábyrgðir, sem gengist er undir á hverju ári, eru minna en 10%
af brúttótekjum fyrirtækisins á næstliðnu ári.
12. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að takast á hendur ábyrgð á lánum, er Hitaveita
Siglufjarðar tekur til hitaveituframkvæmda, að fjárhæð allt að 200 milljónum kr.
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
Ábyrgðin skal vera með þeim kjörum og skilmálum, er ríkisstjórnin ákveður
og tekur hún jafnt til greiðslu afborgana, vaxta og annars kostnaðar.
Rikisstjórninni er einnig heimilt að taka lán, er kæmi að hluta eða öllu leyti
í stað ábyrgðar skv. 1. mgr. Lánið endurlánar hún Hitaveitu Siglufjarðar með
þeim kjörum og skilmálum, sem ríkisstjórnin ákveður.
13. gr.
Um skyldu Hitaveitu Siglufjarðar til greiðslu opinberra gjalda til ríkis og
sveitarsjóðs fer á sama hátt sem um skyldu sveitarfélaga, er slíkan rekstur hafa
með höndum. Hitaveita Siglufjarðar skal undanþegin stimpilgjöldum.
14. gr.
Siglufjarðarkaupstaður skal, án endurgjalds, leggja til lóðir og lóðarréttindi,
sem eru í eigu kaupstaðarins og nauðsynlegar eru undir byggingar, miðlunargeymi,
aðveituæð og önnur mannvirki, sem reist verða á vegum Hitaveitu Siglufjarðar.
15. gr.
Ráðherra getur heimilað Hitaveitu Siglufjarðar að taka eignarnámi jarðhitaréttindi, vatnsréttindi, lönd, mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg eru til
framkvæmda samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignarnámsins fer eftir
lögum nr. 11/1973.
16. gr.
Þegar eftir gildistöku laga þessara skal stjórn fyrirtækisins skipuð og sameignarsamningur gerður milli aðila. Sltal hvoru tveggja lokið fyrir 15. apríl 1975.
Iðnaðarráðherra setur reglugerð, þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd
þessara laga og starfsemi Hitaveitu Siglufjarðar. Skal stjórn Hitaveitu Siglufjarðar
undirbúa reglugerðina í samráði við eignaraðila.
17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Hinn 18. des'. s. 1. voru samþ. hér á Alþingi lög um Hitaveitu Suðurnesja, en
þar er ákveðið, að ríkissjóður og sveitarfélög á Suðurnesjum sameinist um byggingu og rekstur hitaveitu fyrir sveitarfélögin þar. Frumvarp það, sem hér er lagt
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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fram, er svo til samhljóða lögunum um Hitaveitu Suðurnesja og efnisatriðum i
engu breytt, nema þar sem aðrar kringumstæður en lögin miðast við krefjast
breytinga.
1 Skútudal í Siglufirði hefur um nokkurt árabil farið fram leit að heitu vatni
til notkunar fyrir hitaveitu í kaupstaðnum. Hafa í því skyni verið boraðar nokkrar
holur í námunda við heitar lindir, sem þarna eru. Árangur hefur því miður ekki
reynst eins góður og vonir stóðu til, en tilraunir hafa þó leitt í ljós, að þarna má,
með niðurdráttardælingu, fá um, það bil 21 sekúndulítra af 67 gráða heitu vatni
og er það vatnsmagn talið duga til upphitunar á % hlutum bæjarins.
Frumhönnun á hitaveitu fyrir Siglufjörð á grundvelli þessarar niðurstöðu hefur leitt í ljós, að hagkvæmt er talið að virkja þetta vatnsmagn. Er áætlað að leggja
lokað kerfi um hluta bæjarins og reisa kyndistöð, sem notar svartolíu og/eða
rajmagn til upphitunar á því vatnsmagni, sem á skortir til að fullnægja hitaþörfinni.
Jiæjarstjórn Siglufjarðar hefur samþ. að ráðast í framkvæmdir á grundvelli þeirra
Upplýsinga, sem fyrir hendi eru, og er fullnaðarhönnun verksins þegar hafin og
stefnt að því að ljúka lagningu hitaveitunnar á árinu 1976.
Með frumvarpi þessu, ef að lögum verður, er gert ráð fyrir, að ríkissjóður
verði aðili að framkvæmdum og rekstri á hitaveitu í Siglufirði, á sama hátt og
þegar hefur verið ákveðið með lögum um Hitaveitu Suðurnesja.
Áætlað er að leggja fram nokkra fjárupphæð til að staðfesta eignaraðildina,
og heimildin i 12. gr. frumvarpsins til að ábyrgjast lántöku eða taka að láni fé
til framkvæmda ætti að tryggja, að unnt verði að ljúka verkinu á áætluðum tíma.

Sþ.

287. Fyrirspurnir.

[158. mál]

I. Til heilbrigðismálaráðherra um framkvæmd laga um heilbrigðisþjónustu.
Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.
L Hvað liður gerð áætlunar þeirrar, sem gert er ráð fyrir í 42. gr. laga nr.
56/1973, um, heilbrigðisþjónustu, að heilbrigðisráðuneytið geri í samráði við
vegamálastjóra, landhelgisgæslu, flugmálastjóra og landlækni um hvernig
best og öruggast verði séð um, að læknar komist frá heilsugæslustöðvum
til móttökustaða innan starfssvæðis, svo og um almennt sjúkraflug og neyðar-

þjónustu?
2. Hefur ráðuneytið leitað samninga við flugfélög um slíkar ferðir eða gerst
aðili að rekstri flugvélar eða þyrlu til þessara nota?
3. Hefur ráðuneytið, í samráði við póst- og símamálastjórn, þegar hafið eða
undirbúið áætlun um fjarskipta- og símaþjónustu í héruðum landsins, svo
að tryggt sé að landsmenn geti náð til læknis án tafar?
4. Hve mikið vantar í dag upp á tilskilinn læknafjölda, samkv. tilvitnuðum
lögum, í heilsugæsluumdæmum landsins?
II. Til menntamálaráðherra um Kennaraháskóla íslands.
Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.
1. Hver er, að mati menntamálaráðuneytisins, árleg kennaraþörf grunnskólans
næsta áratug?
2. Hvað er áætlað að Kennaraháskóli tslands útskrifi marga kennara frá vori
1974 og næstu 4 ár?
3. Hversu margir er ætlað að komi til starfa á grunnskólastigi?
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4. HvaÖ líCur störfum nefndar, sem skipuð hefur verið til að endurskoða lög
um Kennaraháskóla Islands frá 16. apríl 1971, nr. 38, 25. gr.? (Þar segir:
„Lög þessi skulu endurskoðuð eigi síðar en að tveimur árum liðnum, frá
gildistöku þeirra.“)
5. Hver er framtíðarstefna yfirstjórnar menntamála að þvi er varðar kennaramenntun í landinu?
III. Til félagsmálaráðherra um heildarlöggjöf um vinnuvernd.
Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.
Hvað líður samningu heildarlöggjafar þeirrar um vinnuvernd, er fyrrv.
félagsmálaráðherra, Björn Jónsson, beitti sér fyrir og hæstv. forsrh. lýsti yfir
í stefnuræðu sinni s. 1. haust að yrði væntanlega lögð fram á þessu þingi?
IV. Til samgönguráðherra um lagningu vetrarvegar um Breiðadalsheiði og tengingu
Djúpvegar við þjóðvegakerfi landsins.
Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.
1. Hvenær má búast við niðurstöðum frá Vegagerð ríkisins um tilhögun framkvæmda og kostnaðaráætlun vegna lagningar vegar um Breiðadalsheiði, er
tryggt gæti greiðar samgöngur að vetrarlagi milli byggðarlaga við Djúp og
vestan heiðar?
2. Hvað líður rannsókn Vegagerðarinnar á vegarstæði er tengi Djúpveg við
alþjóðarvegakerfi landsins?
V. Til menntamálaráðherra um málfrelsi opinberra starfsmanna og ritskoðunarr
rétt ráðuneyta á rannsóknarniðurstöðum sérfræðinga.
r
Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.
1. Er fyrirvaralaus brottvikning dr. Braga Jósepssonar úr starfi á vegum
menntamálaráðuneytisins yfirlýsing af hálfu ráðherra og ríkisstjófnár um,
að framvegis skuli í gildi tilteknar takmarkanir á málfrelsi opinberra starfs1
manna, og þá hverjar?
2. Þar sem dr. Braga Jósepssyni er m. a. gefið að sök að hafa dreift, skýrslu
dr. Arnórs Hannibalssonar um „hjálparkennslu í skyldunámsskólum? til
skólastjóra, ber að skilja það svo, að ráðherra, ráðuneyti og ríkisstjórp
áskilji sér framvegis rétt til að ritskoða rannsóknarniðurstöður sérfræðinga,
sem taka að sér einstök sérfræðileg verkefni í þágu hins opinbera?
VI. Til fjármálaráðherra um yfirvinnu og aukagreiðslur í opinberum rekstri.
Frá Oddi Ólafssyni.
a)
b)
c)
d)
e)

Hve hárri upphæð námu yfirvinnugreiðslur á árinu 1974:
hjá fjármálaráðuneyti og stofnunum þess,
hjá menntamálaráðuneyti og stofnunum þess,
hjá samgönguráðuneyti og stofnunum þess,
hjá iðnaðarráðuneyti og stofnunum þess,
hjá heilbrigðis- og tryggingaráðuneyti og stofnunum þess?
Hverjar voru heildaryfirvinnugreiðslur ríkissjóðs á árinu 1973?

.
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Nd.

288. Frumvarp til laga

[159. mál]

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um breytingu á gengi íslenskrar krónu;
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Hafi innflytjandi vöru afhent skjöl til tollmeðferðar fyrir 12. febrúar 1975,
sem eru að ötíu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða vöruna þegar
í stað, sbr. 15., 16., 18. og 19. gr. tollskrárlaga nr. 6/1974, þá skal miða gjöld af
henni við það gengi, sem í gildi var, er bankar lokuðu hinn 11. febrúar 1975, en
þó því aðeins, að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 1. mars 1975.
Tollafgreiða skal vöru, sem afhent hefur verið innflytjanda með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr. tollskrárlaga, á grundvelli gamla gengisins, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað
fyrir lok apríl 1975.
2. gr.
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar skjölin eru afgreidd í banka
við gjaldeyrisskil að frádregnum gengismun, sem hér segir:
a) Fyrir afurðir framleiddar fyrir 1. september 1974 skal frádráttur nema 34%.
b) Fyrir afurðir framleiddar á tímabilinu 1. september 1974 til 15. febrúar 1975
skal frádráttur nema 20%. Undanþegnar eru þó afurðir þorskveiða, sem
framleiddar eru frá og með 1. janúar 1975.
Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka
og eru ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir.
Gengismunur, sem myndast skv. ákvæðum 1. málsgr., skal færður á sérstakan
reikning á nafni ríkissjóðs í Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal
ráðstafað með sérstökum lögum i þágu sjávarútvegsins og sjóða hans, sbr. þó
ákvæði 2. gr. laga nr. 78 frá 30. ágúst 1974 og ákvæði 3. málsgr.
Áður en umræddu fé er ráðstafað skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða,
sem framleiddar hafa verið fyrir 15. febrúar 1975 en fluttar út eftir gengisbreytinguna.
3. gr.
Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að ákveða hækkun á magngjaldi af útfluttum sjávarafurðum, sem ákveðið var með 5. gr. laga nr. 106 31. desember 1974,
í samræmi við gengisbreytinguna og gildir frá og með 12. febrúar 1975 fyrir þær
afurðir, sem framleiddar eru frá og með 1. janúar 1975.
4. gr.
Á gengisbreytingarreikning við Seðlabankann, sem stofnaður var skv. 5. gr.
laga nr. 69 frá 25. nóvember 1967, skal færa þann gengismun, er verður vegna
gengisbreytingarinnar hjá einstökum bönkum á grundvelli gengismunar milli gamla
gengisins og þess gengis, er skráð verður, er bankar opna á ný eftir gengisbreytinguna. Við útreikning á þessum gengismun skal taka tillit til allra eigna og skulda
viðkomandi banka i erlendum gjaldeyri, þá er hið nýja gengi tekur gildi. Færslur
þær, sem af þessum ástæðum þurfa að eiga sér stað milli Seðlabankans og bankanna, skulu jafnast með verðbréfakaupum eða öðrum eignatilfærslum, eftir því
sem nánar verður um samið milli þessara aðila. Innstæður og skuldir i krónum
á nafni erlendra aðila, sem gengistryggðar eru með sérstökum samningi, þar með
taldir skuldareikningar ríkissjóðs gagnvart alþjóðastofnunum, teljast erlendur gjald-
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eyrir í þessu sambandi, og sama gildir um gulleign Seðlabankans, sérstök dráttarréttindi og mótvirði þeirra.
Nú hefur bankaábyrgð til handa erlendum aðila verið greidd erlendis, en ekki
greidd í íslenskum banka fyrr en eftir að hið nýja gengi tekur gildi og skgl hún
þá gerð upp á hinu nýja gengi. Ákvæði þetta gildir ekki um gjaldfallnar greiðslufrestsábyrgðir, þegar skjöl hafa verið afhent innflytjanda fyrir gengisbreytinguna.
Gengismunur, er til verður vegna ákvæðis þessarar málsgreinar, skal færður á
gengisbreytingarreikning, sbr. 1. málsgr.
5. gr.

Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari
fyrirmæli um framkvæmd laga þessara.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

6. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 12. febrúar 1975 ákvað Seðlabankinn, að höfðu samráði við ríkisstjórnina
20% lækkun á markaðsgengi krónunnar gagnvart Bandaríkjadollar.
Gengisbreyting þessi er liður í margþættum efnahagsaðgerðum, sem ríkisstjórnin mun beita sér fyrir í því skyni að mæta þeim miklu breytingum til hins
verra, sem orðið hafa í ytri skilyrðum þjóðarbúskaparins síðustu mánuði einkum
vegna ört versnandi viðskiptakjara og tregari sölu á islenskum útflutningsafurðum.
Vegna gengisbreytingarinnar er nauðsynlegt að setja í lög ákvæði svipuð þeim,
sem áður hefur verið gert í sambandi við gengisbreytingar svo sem um tollmeðferð
á innflutningi, meðferð gengismunar hjá einstökum bönkum og loks ráðstöfun á
gengismun, sem fram kemur vegna birgða útflutningsafurða sjávarútvegsins.
Um 1. gr.
í greininni eru settir frestir, svo sem venja hefur verið við fyrri gengisbreytingar. Að öðru leyti gilda almenn ákvæði tollskrárlaga um toltineðferð skjala,
eftir að hið nýja gengi tekur gildi.
Um 2. gr.
Samkvæmt þessari grein er gert ráð fyrir að taka gengismun af útfluttum
sjávarafurðum og leggja í sérstakan sjóð. Eins og oft áður er afkoma hinna ýmsu
greina sjávarútvegsins nokkuð misjöfn og getur það verið breytilegt, svo sem
reynslan hefur sýnt. Er því ekki óeðlilegt að nota þann gengismun, sem verður
við skil gjaldeyris fyrir afurðir, sem framleiddar hafa verið fyrir gengisbreytinguna en ekki greiddar fvrr en eftir hana, í þágu hinna ýmsu greina sjávarútvegsins
og sjóða hans til þess á þann hátt að jafna að nokkru mismunandi afkomu. Er gert
ráð fvrir sérstöku frv. síðar, þar sem kveðið yrði á um ráðstöfun gengismunar.
Við ákvörðun þess gengismunar, sem ákveðið er að greiða skuli er miðað við þá
breytingu á gengi íslenskrar krónu, sem ákveðin var 12. febrúar 1975. Hafa verður
þó i huga, að enn hafa ekki verið fluttar út allar birgðir sjávarafurða, sem til
voru 1. september 1974, er gengislækkun var framkvæmd, en í 2. gr. laga nr. 78
1974 er ákvæði um gengismun af þeim birgðum og ráðstöfun á honum. Það ákvæði
heldur gildi sinu þar til allar birgðir hafa verið fluttar út og gjaldeyrisskil gerð.
Greiðsluhlutfall af útflutningsverðmæti þessara birgða, samkvæmt a. lið þessarar
gr. verður því 34% og skiptist þannig að 20% koma af gengislækkuninni nú en
14% greiðast af birgðum fyrir 1. september 1974. Þeim viðbótarhTuta verður ráðstafað með sérstökum lögum ásamt þeim gengismun, 20%, sem kemur af afurðum,
sem framleiddar eru eftir 1. september 1974 en ekki greiddar fyrr en eftir 13.
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febrúar 1975, svo sem segir í b. lið þessarar greinar. Undanþegnar eru þó þær
afurðir þorskveiða, sem framleiddar eru frá og með 1. janúar 1975, þar sem gengisbreytingin og þær ráðstafanir, sem henni fylgja miðast í rauninni við að tryggja
grundvöll framleiðslunnar frá upphafi framleiðslutímabilsins, og það fiskverð, sem
ákveðið verður fyrir þessar greinar, gildir frá 1. janúar 1975 og byggist á hinu
nýja gengi. Því er út frá því gengið, að þessar afurðir verði greiddar með nýja
i
genginu.
Gert er ráð fyrir þvi, að rikisstjórnin geti ákveðið til hvaða afurða ákvæðið
um gengismun skuli taka. Er þá sérstaklega haft í huga að undanþiggja vissar
ifurðir, svo sem t. d. niðurlagðar og niðursoðnar sjávarafurðir.
Svo sem segir í þessari grein er gert ráð fyrir, að gengismun verði ráðstafað
með sérstökum íögum, sem sett yrðu síðar eftir nánari athugun. Nauðsynlegt þykir
þó að tiltaka þegar i þessum lögum, að fé af gengishagnaði skuli varið til að greiða
hækkun útflutningskostnaðar, sem verður óhjákvæmilega vegna gengislækkunarinnar og, þar sem útflytjendur fá greitt fyrir gjaldeyrinn miðað við gengið fyrir
breytinguna er ekki eðlilegt, að þeir beri þann kostnaðarauka.
Um 3. gr.
Með því að gengisbreytingin miðast í rauninni við að leiðrétta rekstrargrundvöll fiskvinnslunnar frá 1. janúar 1975 og gert er ráð fyrir, að framleiðsla afurða
þorskveiðanna frá þeim tima og fram til þess, að gengisbreytingin var ákveðin,
muni verða greidd á hinu nýja gengi, er eðlilegt að breyta þvi magngjaldi af útfluttum afurðum i þessum flokki, sem ákveðið var eftir gengisbreytinguna 30.
ágúst 1974, i samræmi við gengisbreytinguna nú. Því er hér gert ráð fyrir því, að
sjávarútvegsráðuneytinu sé heimilað að framkvæma þessa breytingu og taki hún
gildi um leið og gengisbreytingin kemur til framkvæmda og nái til þeirra afurða,
sem framleiddar eru frá og m,eð 1. janúar 1975.
Um 4. gr.
Ákvæði hliðstæðs efnis er að finna í 5. gr. laga nr. 69 frá 25. nóvember 1967,
5. gr. laga nr. 74 frá 12. nóvember 1968, og 4. gr. laga nr. 97 frá 20. desember 1972,
og er hér gert ráð fyrir alveg sömu framkvæmd um meðferð gengismunar við gjaldeyrisbankana þrjá (Seðlabanka, Landsbanka og Útvegsbanka). Þykir þessi háttur
eðlilegur, þar sem um verulegt tap verður að ræða hjá gjaldeyrisbönkum í heild.

Sþ.

289. Fyrirspurn

[160. mál]

til menntamálaráðherra um almenningsbókasöfn.
Frá Gils Guðmundssyni.
1. Hvað tefur flutning frumvarps um almenningsbókasöfn?
2. Er þess að vænta að ríkisstjórnin beiti sér fyrir því að slikt frumvarp verði
að lögum á yfirstandandi þingi?

Ed.

290. Lög

[124. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Islands hönd samþykkt
um alþjóðareglur til að koma i veg fyrir árekstra á sjó, 1972.
(Afgreidd frá Ed. 12. febr.)
Samhljóða þskj. 263 (sbr. 178).

Nd.
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291. Nefndarálit

[159. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytiúgu
á gengi íslenskrar krónu.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. á fundi sínum í dag, og var það sameiginlegur fundur
fjárhags- og viðskiptanefnda beggja þingdeilda.
Bankastjórar Seðlabankans og forstjóri Þjóðhagsstofnunar mættu á fundinum,
svöruðu fyrirspurnum og veittu nefndarmönnum ýmsar upplýsingar.
Nefndarmenn urðu ekki sammála um afgreiðslu málsins.
Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Minni hlutinn skilar sérálitum.
Alþingi, 13. febr. 1975.
Ólafur G. Einarsson,
Lárus Jónsson,
Ey. Kon. Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Tómas Árnason.
Þórarinn Þórarinsson.

Nd.

292. Nefndarálit

[159. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingar
á gengi islenskrar krónu.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, er venjulegt fylgifrumvarp með gengislækkun. Það fjallar fyrst og fremst uin tæknileg efni í sambandi við nýja skráningu gengisins, en er jafnframt staðfesting gengislækkunarinnar í formi laga.
Alþýðubandalagið er andvígt þeirri gengislækkun, sem ríkisstjórnin nú hefur
beitt sér fyrir, og telur hana rangláta og auk þess ekki líklega til að leysa þann
vanda sem við er að fást í efnahagsmálum. Fyrir rúmu ári, eða 1. janúar 1974,
var kaupgengi ísl. krónu miðað við Bandaríkjadollar skráð kr. 84.50, nú verður
skráð kaupgengi miðað við dollar kr. 149.20. Hér er um verðsveiflu að ræða á
rúmu ári, sem nemur 76.5%.
Núverandi rikisstjórn felldi gengið um 17% 2. september á s. 1. ári og hafa
þvi liðið aðeins 5 mánuðir og 10 dagar á milli gengislækkunar sem hún ákveður.
Þegar gengið var fellt í septembermánuði var því haldið fram, að með þeirri
breytingu væri vandi sjávarútvegsins leystur og að staðan í gjaldeyrismálum ætti
að fara batnandi. Um miðjan desembermánuð, þegar fjárlög voru afgreidd, var
enn talið, að efnahagsástandið mundi fara batnandi, og tekjur á nýjum fjárlögum
miðaðar við það.
1 lok janúarmánaðar tilkynnti ríkisstjórnin að gjaldeyrisvaraajóðurinn væri
þurrausinn og hrikalegur vandi væri framundan í málum sjávarútvegsins.
Þannig hafði tvennt gerst á örfáum mánuðum, að ljóst var að gengislækkunin
í september hafði engan vanda leyst og að rikisstjórnin var gjörsamlega ráðvillt
og sá ekki einn mánuð fram í tímann.
Ný gengislækkun m,un engan vanda leysa. 1 kjölfar hennar hœkkar verð á
öllum innfluttum vörum um 25% — jafnt á brýnustu nauðsynjavörum og litið
þörfum eða algjörlega óþörfum vörum. Telja má alveg vist, miðað Við þá reynslu,
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sem fengist hefur af gengislækkunum, að aimennt hækki allt verðlag í landinu á
nokkrum mánuðum um 10—15%. Alþýðubandalagið hefur í allítarlegum tillögum
gert grein fyrir þvi, hvernig það vill bregðast við þeim vanda sem við er að fást
í efnahagsmálum. Þær tillögur miðast við það, að tryggð verði full atvinna og
full nýting allra framleiðslutækja þjóðarinnar og að kaupmáttur láglauna verði
ekki skertur. Þær tillögur miða að því að stöðva óþarfa gjaldeyriseyðslu, rétta
hlut sjávarútvegs, m. a. með því að létta ýmsum útgjöldum af framleiðslunni og
leggja áherslu á betri nýtingu og sparnað í rekstri, og á verulegan sparnað í rekstrarútgjöldum ríkis og ríkisstofnana.
Þar sem Alþýðubandalagið er andvígt gengislækkun þeirri, sem ríkisstjórnin
hefur ákveðið, legg ég til að frumvarpið verði fellt.
Alþingi, 13. febr. 1975.
Lúðvík Jósepsson.

Nd.

293. Nefndarálit

[159. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingu á
gengi íslenskrar krónu.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Þingflokkur Alþýðuflokksins telur, að gengisbreyting sú, sem tilkynnt var um
í gær, sé ekki lausn á þeim efnahagsvanda, sem við er að etja.
Ríkisstjórnin hefur ekki mótað neina heildarstefnu, sem tryggi fulla atvinnu
til frambúðar, heilbrigðan rekstur atvinnuveganna og taki réttmætt tillit til hagsmuna launastétta og þá sérstaklega láglaunafólks.
Þótt ákvæði þessa frv. séu í sjálfu sér tæknilegs eðlis í framhaldi af ákvörðun
um gengisbreytingu, sem búið er að taka, lýsir þingflokkur Alþýðuflokksins andstöðu sinni við stefnu ríkisstjórnarinnar með því að greiða atkvæði gegn frumvarpinu.
Alþingi, 13. febr. 1975.
Gylfi Þ. Gíslason.

Nd.

294. Breytingartillaga

T84. mál]

við frv. til 1. um breyt. á útvarpslögum, nr. 19/1971.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Á eftir 1. málsgr. 1. gr. komi ný setning:

Ekki eru kjörgengir í útvarpsráð ráðnir starfsmenn erlendra eða fjölþjóðlegra
stofnana.
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Ed.

295. Nefndarálit

[159. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um breytingu á gengi íslenskrar krónu.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundum sínum i dag. Var sameiginlegur fundur með fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar.
Bankastjórar (2) Seðlabankans og forstjóri Þjóðhagsstofnunar mættu á fundi,
svöruðu fyrirspurnum og veittu nefndarmönnum ýmsar upplýsingar.
Nefndarmenn urðu ekki sammála um afgreiðslu málsins.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt, en
minni hlutinn skilar sérálitum.
Alþingi, 13. febr. 1975.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.

Ed.

Jón Helgason,
fundaskr.
Axel Jónsson.

Albert Guðmundsson.

296. Nefndarálit

[159. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka tslands um breytingu
á gengi islenskrar krónu.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarp það, sem hér liggur fyrir til afgreiðslu, er eins konar staðfesting i
formi laga á gengisfellingunni, sem nú er komin til framkvæmda.
Þar sem Alhýðubandalagið er andvígt þessari gengisfellingu, legg ég til að frumvarpið verði fellt.
Alþingi, 13. febr. 1975.
Hannes Baldvinsson.

Ed.

297. Nefndaráíit

[159. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um breytingu
á gengi íslenskrar krónu.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Þingflokkur Alþýðuflokksins telur, að gengisbreyting sú, sem tilkynnt var um
í gær, sé ekki lausn á þeim efnahagsvanda, sem við er að etja.
Rikisstjórnin hefur ekki mótað neina heildarstefnu, sem tryggi fulla atvinnu
til frambúðar, heilbrigðan rekstur atvinnuveganna og taki réttmætt tillit til hagsmuna launastétta og þá sérstaklega láglaunafólks.
Þótt ákvæði þessa frumvarps séu í sjálfu sér tæknilegs eðlis í framhaldi af
ákvörðun um gengisbreytingu, sem búið er að taka, lýsir þingflokkur Alþýðuflokksins andstöðu sinni við stefnu ríkisstjórnarinnar með þvi að greiða atkvæði gegn
frumvarpinu.
Alþingi, 13. febr. 1975.
Jón Árm. Héðinsson.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

142
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Ed.

298. Lög

[159. mál]

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingu á gengi íslenskrar
krónu.
(Afgreidd frá Ed. 13. febr.)
Samhljóða þskj. 288.

Sþ.

299. Tillaga til þingsályktunar

[161. mál]

um breytingu á reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl., dags.
27. maí 1960.
Flm.: Jón G. Sólnes.

Alþingi ályktar að fela viðskiptaráðherra að gera breytingar á reglugerð um
skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl., sem nú er i gildi. Verði breytingin við
það miðuð, að öll gjaldeyris- og innflutningsviðskipti verði auðveldari í framkvæmd
en nú er, t. d. með því að minnka verulega eyðublaðanotkun, skýrslugerðir og þá
umfangsmiklu skriffinsku, sem nú er samfara afgreiðslu slikra mála. Áhersla
verði lögð á það, að ákvæði um vegferð fjármagns að og frá landinu verði gerð
mun auðveldari en nú er. Bent er á sem áfanga í þessu máli, að við væntanlegar
breytingar á umræddri reglugerð sé við það miðað, að ákvæði um skipan gjaldeyrisog innflutningsmála o. fl. verði hér á landi með svipuðum hætti og gerist í nágrannalöndum okkar, t. d. í Danmörku. Stefnt verði að þvi, að væntanlegar breytingar á
fyrrgreindri reglugerð taki gildi hið allra fyrsta og eigi síðar en 1. júlí 1975.
Greinargerð.
Þegar núgildandi reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. var
gefin út hinn 27. maí 1960, var stórt spor stigið í þá átt að gera öll mál varðandi
gjaldeyris-, innflutnings- og fjárfestingarmál auðveldari í framkvæmd en verið hafði.
Þjóðin hafði um áratugi búið við margs konar kerfi hafta og takmarkana í sambandi
við þessi mál, sem á margvíslegan hátt hafði beinlínis verið dragbítur á alla athafnasemi, framkvæmdamöguleika og fjármagnssköpun einstaklinga og fyrirtækja og um
leið eðlilegs hagvaxtar þjóðarinnar í heild. Tilkoma fyrrgreindrar reglugerðar var
því vissulega mikil úrbót á því vandræðaástandi, sem ríkt hafði í þessum málum
til þess tíma, að hún tók gildi.
Á þeim hálfum öðrum áratug, sem liðinn er frá því, að fyrrgreind reglugerð
var gefin út, hafa hins vegar orðið svo örar breytingar í heiminum á sviði viðskipta
og þá sérstaklega fjármagnsflutnings almennt, að nú er svo komið að dómi flm.
þessarar tillögu, að mörg ákvæði núgildandi reglugerðar eru orðin algerlega úrelt
og standa beinlinis í vegi fyrir eðlilegum hagvexti þjóðarinnar i heild.
Hvórt sem okkur líkar það betur eða verr, þá er högum okkar þann veg farið
nú, að við erum frá því að vera einangruð þjóð komnir í miðja þjóðbraut að því
er snertir samskipti þjóðanna, og er þátttaka okkar í hinum mörgu alþjóðastofnunum,
sem við höfum gerst aðilar að, glöggt dæmi þessum staðhæfingum til sönnunar.
Staðreyndirnar blasa því við okkur á þann hátt, að ef við ætlum okkur ekki
að dragast aftur úr á sviði viðskipta- og fjármagnssköpunar, þjóðinni til ómetanlegs
tjóns, verðum við að haga athöfnum okkar á viðskipta- og fjármálasviðinu á þann
veg, að þaér samrýmist alþjóðlegum leikreglum.
Flm. telur þvi, að brýnasta nauðsynin til úrbóta í þessum málum og um léið

sú auðveldasta sé að gera hið fyrsta breytingar á reglugerð þeirri, sem rætt er um
I þingsályktunartillögu þessari. Alveg sérstaka áherslu leggur flm. á nauðsyn þess,
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að gerðar verði ráðstafanir til þess að gera vegferð fjármagns að og frá Iandinu greiðari en nú er. Flm. vill benda á þá kosti, sem, að hans áliti eru fólgnir i því, að hægt
er á mjög svo auðveldan hátt að lagfæra með reglugerðarbreytingu helstu annmarkana, sem hann telur vera á þessum málum, í stað þess að þurfa að samþykkja lagabreytingu, sem þarfnast mundi mikillar undirbúningsvinnu og margs konar athugana,
sem að sjálfsögðu tækju langan tíma og frestuðu um of þeim aðgerðum, sem flm.
telur, að þurfi að koma til framkvæmda hið allra fyrsta.

Ed.

300. Frumvarp til laga

[162. mál]

um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnaði íbúða o. fl.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.

Til að draga úr áhrifum verðhækkunar á oliu til hitunar íbúðarhúsnæðis skal
á tímabilinu 1. mars 1975 til 29. febrúar 1976 leggja 1% gjald á söluskattsstofn
allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til. Gilda ákvæði laga nr.
10/1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum, svo og ákvæði reglugerða settra
samkvæmt þeim að fullu um álagningu og innheimtu þessa gjalds svo og um aðra
framkvæmd. Hækkun sú á útsöluverði vöru og þjónustu, sem hlýst af álagningu
þessa gjalds, skal ekki valda hækkun á kaupgreiðsluvisitölu. Kauplagsnefnd
skal meta hverju sinni, hve miklu þessi hækkun nemur.
2. gr.
Tekjum af gjaldi því, sem um ræðir i 1. gr., skal varið:
a) Til að styrkja þá aðila, sem nota oliu til hitunar íbúða sinna, og greiðist á
hvern íbúa, sem býr við olíuupphitun, kr. 7 200 á því timabili, sem um ræðir
i 1. gr. Þó skulu lífeyrisþegar, sem njóta bóta samkv. 19. gr. laga um almannatryggingar, og aðrir lifeyrisþegar, sem hafa svipaðar heildartekjur, fá greiddan
styrk, sem nemur 1% styrk einstaklings. Oliustyrkur greiðist hverjum framteljanda til skatts og einnig vegna maka og barna, sem eru á framfæri hans og
eigi eru sjálfstæðir framteljendur. Skal hann ekki talinn til tékna við álagningu

tekjuskatts og útsvars. Styrkur þessi skal eigi greiddur til þeirra, sem fá íbúðarhúsnæði sitt tengt við hitaveitu fyrir 29. febrúar 1976.
b) Til að styrkja rafveitur að því marki, sem, þær nota oliu sem orkugjafa til
framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu.
c) Til orkusjóðs til jarðhitarannsókna og hitaveituframkvæmda.
3. gr.
Þeim hluta tekna af gjaldi því, sem innheimt er samkvæmt lögum þessum og
ráðstafað er til einstaklinga, sbr. a)-lið 2. gr., skal úthlutað fyrir milligöngu bæjarog sveitarfélaga.
4. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

“ “ J

5. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. mars 1975. Frá sama tima falla úr gildi lög nr. 5 28.
febrúar 1974, um álagningu sérstaks gjalds til þess að draga úr áhrifum olíuverðhækkana, og lög nr. 47 14. maí 1974, um ráðstafanir til að draga úr áhrifum oliuverðhækkana á hitunarkostnað ibúða.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lðgum nr. 5 frá 28. febrúar 1974, um álagningu sérstaks gjalds til að draga
úr áhrifum olíuverðhækkana, var ákveðið að leggja 1% gjald á söluskattsstofn allra
sðmu aðila og lðg nr. 10/1960 um söluskatt taka til. Gjald þetta skyldi koma í stað
hálfs viðlagagjalds, sbr. 1) lið 1. mgr. 8. gr. 1. nr. 4/1973 um neyðarráðstafanir vegna
jarðelda á Heimaey.
Með lögum nr. 47 frá 14. maí 1974, um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað ibúða, var kveðið á um, hvernig tekjum af gjaldi því,
er lagt var á með lögum nr. 5/1974, skyldi varið. Annars vegar skyldi því varið
til að styrkja þá aðila, sem nota olíu til hitunar íbúða sinna. Hins vegar skyldi því
varið til að styrkja rafveitur að því marki, sem þær nota oliu sem orkugjafa til framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu.
Með heimild í 4. gr. laga nr. 47/1974, um ráðstafanir til að draga úr áhrifum
olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða, setti viðskiptaráðherra reglugerð nr. 174,
30. maí 1974, um úthlutun olíustyrks, þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd
laganna.
Láta mun nærri, að 95 000 einstaklingar hafi notið olíustyrks og heildarfjárhæð
til þeirra á tímabilinu 1. mars 1974 til 28. febrúar 1975 verði kr. 650—700 milljónir.
Gera má ráð fyrir, að greiðsla til rafveitna á sama tímabili nemi um, 50 milljónum
króna. Greiðsla til hvers einstaklings, sem býr við olíuupphitun ibúðarhúsnæðis
síns, hefur numið kr. 1 800 á þriggja mánaða tímabili eða kr. 7 200 á ári. Greiðslum
til einstaklinga hefur verið úthlutað fyrir m.illigöngu sveitarfélaga og á grundvelli
skýrslna frá þeim.
Eins og kunnugt er voru framangreind lög sett vegna hinna gífurlegu olíuverðhækkana til að draga úr aðstöðumun landsmanna eftir því við hvaða hitagjafa þeir
búa og létta þannig byrði þeirra, sem búa við olíukyndingu.
Vegna hins háa oliuverðs sýnist full ástæða til að halda þessum greiðslum
áfram. Með frumvarpi þessu er þvi gert ráð fyrir, að meginatriði framangreindra laga
verði framlengd um eitt ár. Mikilvægt nýmæli er þó að finna í c) lið 2. gr. frumvarpsins, þar sem gert er ráð fyrir, að hluti teknanna gangi til orkusjóðs og verði
varið til framkvæmda í orkumálum, sem gætu dregið úr olíunotkun.
Athugasemdir vi8 einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Grein þessi er efnislega samhljóða 1. gr. laga nr. 5, 1974.
Gert er ráð fyrir, að tekjur af gjaldinu nemi á tímabilinu 1. mars 1975 til
29. febrúar 1976 960 milljónum króna eða 80 milljónum króna á mánuði.
Eins og áður er svo mælt fyrir, að hækkun sú á útsöluverði vöru og þjónustu,
sem hlýst af álagningu þessa gjalds, skuli ekki valda hækkun á kaupgreiðsluvísitölu.
Um 2. gr.
I 2. gr. laga nr. 47, 14. maí 1974, um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða er fjallað um ráðstöfun tekna af gjaldinu.
1 þessari grein frumvarpsins er gert ráð fyrir nokkrum breytingum frá því,
sem var. Styrkupphæðin til hvers einstaklings er ákveðin kr. 7 200 fyrir tímabilið
eða sú sama og orðið hefur í framkvæmd.
Nýmæli er, að olíustyrkur skuli eigi greiddur þeim, er fá ibúðarhúsnæði sitt
tengt við hitaveitu fyrir 29. febrúar 1976. Svo sem kunnugt er, er þar aðallega um
að ræða Kópavog, Garðahrepp og Hafnarfjörð.
Gert er ráð fyrir því, að áfram, verði haldið þeirri reglu að greiða lífeyrisþegum, sem njóta bóta skv. 19. gr. laga um almannatryggingar og öðrum þeim
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lífeyrisþegum, er hafa svipaðar tekjur, P/2 styrk einstaklings eða kr. 10800 fyrir
tímabilið.
í c) lið greinarinnar er nýmæli, svo sem áður getur, um að hluta teknanna
skuli varið til rannsókna og framkvæmda í hitaveitumálum. Með þessu ákvæði er
stefnt að þvi að afla fjármagns til þeirra framkvæmda i orkumálum, sem dregið
geta úr olíunotkun til upphitunar á íbúðarhúsnæði.
Um 3. og 4. gr.
Greinar þessar eru óbreyttar frá gildandi lögum og þarfnast ekki nánari
skýringar.

Nd.

301. Frumvarp til laga

T163. mál]

um breyting á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
Flm.: Ellert B. Schram.
1. gr.
Við a-lið 3. gr. laganna bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:
Enn fremur hús, sem eru reist og notuð einvörðungu fyrir viðurkennda tómstundaiðju, sem fram fer á vegum félags- og æskulýðssamtaka eða í tengslum við
þau.
2. gr.
Lög þessi öðlast nú þegar gildi.
Greinargerð.
Á síðari árum hefur þátttaka í hvers konar útilífs- og tómstundaiðju farið
mjög vaxandi. Þar með má telja hestamennsku, en hún á auknum vinsældum að
fagna, einkum meðal ungs fólks. í Reykjavik hefur mikill fjöldi hestamanna byggt
eigin hesthús, en auk þess hefur Hestamannafélagið Fákur byggt yfir tæplega
500 hesta.
öll eru þessi hús byggð með samþykki og skv. skipulagi borgarinnar. Eigendum þessara húsa hefur verið gert að greiða P/2% fasteignaskatt, auk þess sem
Hestamannafélagið Fákur og reyndar önnur hestamannafélög eru krafin um 1%%
fasteignagjald af félagsheimilum sínum.
Um langan aldur hafa stjórnvöld sýnt almennri íþróttastarfsemi þann skilning að undanþiggja fasteignir, sem, notaðar eru til íþróttaiðkunar, fasteignagjöldum.
Þessi undanþága hefur að sjálfsögðu komið almennri iþróttastarfsemi í landinu
mjög vel og er enda viðurkenning á þeirri starfsemi og þeim fjárhagserfiðleikum
sem frjáls íþróttastarfsemi á við að etja.
Hestamennska hefur enn ekki formlega verið viðurkennd sem íþróttagrein, en
er þó löngu viðurkennd sem æskileg og holl tómstunda- og útilífsiðja. Áhugamenn
og forustumenn hestamannafélaga, einkum í Reykjavík, hafa því á undanförnum
árum óskað þess, að fasteignir (hesthús og félagsheimjli), sem þessari útilífsiðju
tilheyra, falli undir þessi undanþáguákvæði. Viðkomandi yfirvöld hafa haft skilning á þessum óskum, en ekki talið sér fært að verða við þeim vegna skýrra lagaákvæða um álagningu fasteignagjalda.
Því er þetta frumvarp flutt, að umrædd tómstundaiðja njóti að einhverju leyti
sömu hlunninda og önnur iþróttastarfsemi, líkt og gilt hefur um árabil. Er þó
ekki gengið svo langt, að hesthús eða félagsheimili hestamannafélaga verði með
öllu undanþegin fasteignaskatti, heldur gerir frumvarpið ráð fyrir, að skatturinn
verði færður úr iy2% i V2% eins og gildir um útihús bænda.
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Undanþáguákvæðið er ekki bundið við hesthús einvörðungu, heldur er gert ráð
fyrir að ákvæðið nái yfir hús, sem reist eru og notuð einvörðungu fyrir viðurkennda
tómstundaiðju, skv. nánari skilgreiningu ráðuneytis, sem kveðið verður á um í
reglugerð. Það er hins vegar vilji flm. að frumvarpið verði túlkað mjög þröngt
og strangt farið eftir því, að slíkt húsnæði verði ekki notað til annarrar iðju en
húsið er reist fyrir og viðurkennd er.
Ef frumvarp þetta verður samþykkt hefur það eitt skeð, að útilifsiðja, sem
farið hefur ört vaxandi um land allt, situr að nokkru leyti við sama borð og önnur
íþróttastarfsemi. Slíkt hlýtur að teljast réttlætismál og þess að vænta að alþingismenn ljái máls á þeirri sanngirniskröfu.

Nd.

302. Breytingartillaga

[21. mál]

við frv. til 1. um trúfélög.
Frá allsherjarnefnd.
22. gr. hljóði svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1975, og falla þá jafnframt úr gildi lög um utanþjóðkirkjumenn, nr. 4 1886, og lög nr. 6 1904, um breyting á þeim lögum.

Sþ.

303. Tillaga til þingsályktunar

[164. mál]

um viðbrögð gegn hugsanlegum hafiskomum að Norðurlandi.
Flm.: Lárus Jónsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna afleiðingar truflana á
vöruflutningum til byggðarlaga á Norðurlandi, ef hafís kynni að leggjast þar að
landi, og gera áætlun um hvernig bregðast skuli við slíkum vanda. Jafnframt er
ríkisstjórninni falið að kanna á hvern hátt unnt er að bregðast við hafískomum,
ef stórfyrirtækjum yrði valinn staður á Norðurlandi.
Greinargerð.
Hafískomur að Norðurlandi hafa sem betur fer verið fátíðar á þessari öld
og siglingar til norðlenskra byggðarlaga því lítið truflast af þessum sökum. Engu
að síður er það skoðun flm., að til þurfi að vera áætlun um hvernig bregðast skuli
við slíkum vanda, ef svo vildi til að hafís legðist að Norðurlandi og truflaði samgöngur. Fyrir nokkrum árum starfaði stjórnskipuð nefnd að athugunum á þessu
máli og má vafalítið styðjast allverulega við skýrslur hennar á þessu sviði.
Síðari hluti tillögunnar er fram kominn af því marggefna tilefni, að embættisog stjórnmálamenn, sem fjalla um staðarval stórfyrirtækja, t. d. orkufrekra stóriðjufyrirtækja, virðast flestir hverjir haldnir þeirri skoðun að staðarval slikra
fyrirtækja sé útilokað á Norðurlandi sökum hafíshættu. Flm. telur að hér sé um
vanhugsun og vanþekkingu að ræða og vill freista þess með þessum tillöguflutningi að fá því framgengt að umsögnum kunnáttumanna á þessu sviði verði safnað
saman og opinber grein gerð fyrir líkum á hafískomum við Norðurland, svo og
margvislegum möguleikum á því að bregðast við sliku þannig að ekki komi til
truflana á rekstri stórfyrirtækja, sem þar kynni að vera valinn staður.
Viðreisnarstjórnin skipaði á sínum, tíma nefnd í samræmi við ákvæði samnings ríkisstjórnarinnar og Alusuisse, sem skyldi kanna kosti þess að velja álveri
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stað á Norðurlandi. Þessi nefnd skilaði áliti árið 1972. Hún komst að þeirri niðurstöðu að engin tæknileg hindrun fælist í staðarvali slíks fyrirtækis við Eyjafjörð
sökum hafíshættu. Nefndin rökstuddi þetta álit sitt í stórum dráttum eins og hér
segir, sbr. fylgiskjal I hér á eftir:
1. Unnt er að gefa út hafísspár í nóvember ár hvert, sem gilda fram i september
á hæsta ári. Þessar spár er unnt að leiðrétta inánaðarlega í samræmi við ríkjandi vindátt.
2. Myndir frá gervihnöttum er ný og áhrifarík aðferð til þess að fylgjást með
hreyfingu hafiss.
3. Jafnvel þótt hafís leggist að landi er hann yfirleitt ekki svo þéttur að sérstaklega útbúin skip geti ekki komist leiðar sinnar í gegnum hann með eða
án aðstoðar flugvéla.
Á fylgiskjali II er sýnt hversu fá ár hefur sést til hafiss á þessari öld i hólfum, sem ná á haf út frá Vestfjörðum, fyrir Norðurlandi og suður með Austfjörðum. Nítjánda öldin er mesta hafísöld í sögu þjóðarinnar og er glöggt að síðustu
áratugi hefur reynslan orðið gjörólík, þannig að segja má að siðan 1910 hafi ekki
kómið hafís við Norðurland, sem hugsanlegt er að trufli siglingar, nema árið 1968,
Á því ári urðu þó engar truflanir á siglingu gæsluskipa við Norðurland að sögn
forráðamanna Landhelgisgæslunnar.
Vilji menn samt sem áður tryggja sig gegn náttúrufyrirbrigðum eins og hafís,
sem hindrað gæti siglingar með sérstökum skipum, sem sjálfsagt væri að grípa
til fyrir stórfyrirtæki á Norðurlandi í hafísárum, er enn fremur ljóst að unnt er
að gera ráð fyrir því að birgja sig vel upp með hráefni, þegar hætta er talin á
hafís, skv. spám sérfræðinga. Fullyrða má að slikar öryggisráðstafanir geta tæpast ráðið úrslitum um rekstur stórfyrirtækja, sem hugsanlega yrði valinn staður
á Norðurlandi.
Þingskjal 303

Fylgiskjal I.
Úr skýrslu nefndar ríkisstjórnarinnar og Alusuisse, Rvík/Ziirich 1972.
4.6.3 By Sea

Akureyri is regularly served by vessels of Eimskip and Ríkisskip. All vessels
belonging to these companies are especially strengthened for sailing in land-ice in
accordance with the most severe stipulations of Lloyds. Shipping along the North
Coast of Iceland can, however, at times be temporarily affected by drift ice from
Greenland.
The subject of drift ice off the North Coast of Iceland was dealt with in
considerable detail during a Symposium on Drift Ice and Climate, held in Reykjavik
27 January through 7 February 1969 under the auspices of the Geoscience Society,
the Glaciological Society, the Oceanographic Department, and the Meteorological
Office of Iceland. The 30 lectures and discussions presented at the Symposium weré
published in book form in Icelandic (HAFÍSINN — „The drift ice“ — Dec. 1969 pp.
1-552. Almenna Bókafélagið, Reykjavík). An abridged version of most of the lectures
in an English translation were published in the journal of the Iceland Glaciological
Society „JÖKULL“, volume 19, Reykjavík 1970. Most of the information contained
in this chapter is obtained from these sources.
The occurrence of ice around Iceland during the last 170 years will be found
on the diagram appearing on the next page.
The diagram shows the occurrence of ice around Iceland from 1800 through 1968
with the aid of an „ice index“ i. e. the product of the number of weeks with ice per
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year, and the number of coastal areas near which the ice was observed. There are
altogether 10 observation areas in Iceland, even distributed along the entire coast line.
Since the beginning of this century occurrence of ice has created some problem
in sailings to the North Coast in three years only, i.e. in 1965, 1968 and 1969. For a
period of approximately one month in these years ordinary cargo ship encountered
difficulties in sailing in these waters. The 19th century was much worse in this respect
than the present one and was in fact by far the worst in all Iceland’s history according
to annals.
Currently the ice incidence is defined as the sum of all days when drift ice is’
sighted within 12 nautical miles from the Icelandic coast. It should, however, be
born in mind that the annual ice incidence defined in this manner is evidently more
prolonged than the actual periods of heavy ice, obstructing navigation („JÖKULL",
page 46).
i
Nowadays the possibilities to avoid navigational problems due to drift ice
encountered in the waters off the Northern Coast of Iceland are much better than a
few decades back.
— Firstly it is possible to issue at the end of November each year an ice forecast for
Iceland valid until the end of September in the next year. During this period
the forecast made one year in advance for each month may at any time be amended according to the east wind component north of Northwest-Iceland during
the last weeks („JÖKULL**, page 44).
— Secondly observations of sea ice conditions by weather satellites is a new and
valuable aid in mapping and following the movement of the ice edge („JÖKULL“,
page 62). The same is true about by ice reconnaissance flights.
— Thirdly even if the waters are completely covered with drift ice it is practically
always very scattered because of current and waves (see cover picture of
,,JÖKULL“). In case of emergency ships equipped for the purpose of sailing
through ice can easily get through to Northern Iceland with or without aid from
aircrafts.
Nevertheless, since there definitely are some probabilities of ice in the Northern
Icelandic waters, several precautions would be advisable in the case of locating an,
aluminium plant in that area:
— The plant should have 4 month’s storage facilities for raw materials. Then only
4 to 5 shipments a year would be needed and, if'made pt the right time of the<
year, any disturbances because of ice should be out of the question. The same
applies to other supplies or auxiliary equipment needed.
— Still further precautions could be used, if necessary, such as renting specially
equipped ships for serving the plant in case they would have to go through ice,
which most of the time is penetrable because of cracks forming „straits and islands“ caused by movements of the oceanic waves.
These precautions and possibly a longer storage period of aluminium at times
would of course cost money. However, bearing in mind the above mentioned knowledge about the movements of the drift ice in these waters, the available measures
regarding sailings in case of emergency, and the past experience of sailings there,
e. g. in 1965, 1968 and 1969, there is no doubt that the possibility of ice in the waters
off the North Coast does not represent any technical hindrance for locating an
aluminium reduction plant in this part of Iceland.

Alþt. 1974. A. (96. löjjgjafarþing).

1800-1900
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1900-1968

FIGURE 3
Showing the occurrenceof ice around lceland from 1800-1968
(Source: Lauge Koch and the Meteorological Office of lceland.)
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Sþ.

304. Fyrirspurn

[165. mál]

til iðnaðarráðherra uni hitaveituframkvæmdir.
Frá Jóni Árm. Héðinssyni.
1. Hvað má áætla að kostnaður sé inikill við þær íramkvæmdir við hitaveitu í
Kópavogi, Garðahreppi og Hafnarfirði, er nú er talað um að stöðva um óákveðinn tíma?
2. Hvernig var fjármögnun þessara framkvæmda fyrirhuguð ‘!
3. Hvað má reikna með miklum olíukostnaði miðað við ársnotkun hjá íbúum
á því svæði, sem þessar framkvæmdir í hitaveitu áttu að ná til?
4. Hvers vegna er ekki hafist handa um framkvæmdir við Hitaveitu Suðurnesja
og hvað líður lánsútvegun vegna hitaveitunnar?

Sþ.

305. Fyrirspurn

[166. mál]

til sjávarútvegsráðherra um stofnfjársjóð fiskiskipa.
Frá Geir Gunnarssyni.
Óskað er skriflegs svars við eftirfarandi spurningum:
1. Hve miklu er áætlað að afborganir og vextir af stofnlánum fiskiskipa nemi
á árinu 1975:
1. af togurum,
2. af öðrum fiskiskipum?
2. Hve miklu er talið að greiðslur úr Stofnfjársjóði fiskiskipa muni nema á
árinu 1975 samkvæmt áætlunum, sem Þjóðhagsstofnun hefur gert um rekstrarafkomu fiskiskipa:
1. til togara,
2. til annarra fiskiskipa?
3. Hve mikið er áætlað að renni í Stofnfjársjóð fiskiskipa á árinu 1975 af óskiptu
aflaverðmæti:
1. af hlut útgerðarinnar:
a) vegna togara,
b) vegna annarra fiskiskipa;
2. af hlut sjómanna:
a) vegna togara,
b) vegna annarra fiskiskipa?

Nd.

306. Frumvarp til laga

[167. mál]

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt.
Flm.: Magnús Kjartansson, Eðvarð Sigurðsson.
1. gr.
2. töluliður 6. gr. laga nr. 10/1960 orðist svo:
Matvæli, kaffi og te. Ráðherra skal með reglugerð kveða á um mörkin milli
matvæla og annarrar vöru, t. a. m. sælgætis.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Með frv. þessu er lagt til að hætt verði að innheimta söluskatt af öllum matvælum, kaffi og te.
I gildandi lögum um söluskatt eru í 6. gr. ákvæði um lögskipaðar undanþágur
frá þessari skattheimtu. Þar er að finna ákvæði um að nýmjólk skuli undanþegin
söluskatti, og nær sú undanþága einnig til súrmjólkur og undanrennu. Einnig er
þar ákveðið að ekki skuli leggja slíkan skatt á sölu á neysluvatni.
Þá kveða lögin svo á að ráðherra sé heiinilt að undanþiggja ákveðnar tegundir
vöru og þjónustu söluskatti. Hel'ur sú heimild verið notuð í allmörgum tilvikum;
einkum gerðist það þegar vinstri sljórnin tók við störfum 1971. Af þessum undanþágum má nefna neyslufisk, notkun á lieitu vatni frá sameiginlegum kyndistöðvum, fæðissölu mötuneyta, mjólkurvörur sem ekki voru áður undanþegnar, svo sem
smjör, rjóma, skyr og osta, heitt vatn frá hitaveitum, olíu til húshitunar, rafmagn
til húshitunar og fargjöld með strætisvögnum.
Eins og áður er sagt gerir frumvarp þetta ráð fyrir að allar matvörur verði
undanþegnar söluskatti, enn fremur kaffi og te. Ástæðan fyrir flutningi þess er
að sjálfsögðu óðaverðbólga sú sem, dunið hefur á þjóðinni að undanförnu og á
sér engar hliðstæður í fyrri sögu íslendinga. Engar vörur hafa hækkað jafnmikið
og matvæli, en meðalhækkun þeirra hefur orðið um 42.1% í tíð núverandi ríkisstjórnar. Á næstu vikum munu svo dynja yfir nýjar stórhækkanir af völdum síðustu gengislækkunar og af ýmsum öðrum ástæðum. Á sama tíma er bannað með
lögum að greiða vísitölubætur á kaup, og þær láglaunabætur, sem greiddar eru,
jafngilda aðeins litlu broti af verðhækkununum. Ástæða er til þess að vekja sérstaka athygli á því að stórfelld hækkun á matvælum bitnar hlutfallslega þyngst
á láglaunafólki, barnmörgum fjölskyldum, öldruðu fólki og öryrkjum, sem nota
mestan hluta launa sinna til matarkaupa, og þvi hefur sú þróun, sem orðið hefur
að undanförnu, magnað stórlega þjóðfélagslegt ranglæti hérlendis.
Með því að Iögbinda að matvæli skuli undanþegin söluskatti mundi einnig
falla niður hliðstæð innheimta á þeim söluskattsstigum sem ekki hafa áhrif á
framfærsluvísitölu, enn fremur viðlagagjald af matvælum. Lækkunin mundi því
jafngilda 19 hundraðshlutuin. Miðað við heildarsölu á matvælum á síðasta ári má
áætla að söluskattur af þeim vörum hafi numið 1.3—1.4 milljörðum króna. Miðað
við það verðlag, sem nú er á matvælum og fyrirsjáanlegt er af völdum gengislækkunarinnar, mundi niðurfelling á söluskatti af matvælum, trúlega jafngilda um
2 000 milljónum króna. Slík niðurfelling á söluskatti í fyrra hefði lækkað vísitöluna um tæp 4%, en hagsbótin hefði að sjálfsögðu orðið margfalt meiri fyrir það
fólk sem notar meginhluta tekna sinna til matarkaupa.
Sú tilhögun að undanþiggja matvæli söluskatti eða hafa mun lægri söluskatt
(eða virðisaukaskatt) á þeim tíðkast víða í grannlöndum okkar og þykir sjálfsögð
til þess að jafna kjör manna. Embættismenn hérlendis hafa einatt haft uppi þær
röksemdir gegn slíkri tilhögun að hún auðveldi kaupsýslumönnum undandrátt á
söluskatti. Matvæli eru hins vegar svo samfelldur vöruflokkur að auðvelt ætti að
vera að fella niður söluskatt af þeim án þess að skattsvik aukist, enda eru þau
yfirleitt seld í sérstökum verslunum. Af þessum ástæðum er ekki heldur farið
inn á þá braut í frumvarpinu að greina i sundur þörf matvæli og miður þörf.
Þá aðgreiningu gætu stjórnarvöld hins vegar framkvæmt, meðan innflutningur
þjóðarinnar er háður neyslulánum, á þann hátt að hætta um skeið að flytja inn
erlent fiskmeti fyrir hundruð milljóna króna á ári, kex, tertubotna, vínarbrauð,
öl og erlent vatn soðið niður í dósir, svo að örfá dæmi séu nefnd.
Að undanförnu hafa kjaramál mjög verið til umræðu milli fulltrúa verkafólks og ríkisstjórnar. í þeim umræðum hafa fulltrúar Alþýðusambands Islands
að sjálfsögðu sagt að þeir muni meta félagslegar aðgerðir til jafns við kauphækkanir, þar á meðal skattalækkanir. Þær skattalækkanir, sem koma láglaunafólki að
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mestu gagni, eru lækkanir á söluskatti og útsvari. Útsvör eru nú orðin mjög
þungbær fyrir láglaunafólk, og hefur Geir Gunnarsson nýlega flutt frumvarp um
leiðréttingar á því kerfi. Það frumvarp, sem hér er flutt um afnám á söluskatti
af matvælum, hefur hliðstæðan tilgang og mundi fyrst og fremst koma að gagni
því félki sem býr við erfiðust kjör í þjóðfélaginu.
í þessu frumvarpi er ekki fjallað um tekjuöflun handa ríkissjóði til þess að
vega upp lækkun tekna af söluskatti. Ástæðan er sú að gengislækkunin mun hafa
veruleg áhrif á afkomu ríkissjóðs, og hingað til hafa gengislækkanir ævinlega aukið ríkistekjurnar. í annan stað hafa ráðherrar að undanförnu lýst áformum sínum
að lækka útgjöld ríkisins verulega. Því er ekki tímabært fyrir óbreytta þingmenn
að fjalla um afkomu ríkissjóðs, eins og nú standa sakir, en komi í ljós að afnám
söluskatts á matvælum geri aðra tekjuöflun óhjákvæmilega eru flutningsmenn að
sjálfsögðu reiðubúnir til þess að gera tillögur um það, hvernig jafna megi þau
met án þess að íþyngja afkomu lágtekjufólks.

Nd.

307. Frumvarp til laga

[168. mál]

um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
(Lagt fyrir Alþingi á 98. löggjafarþingi, 1974—75.)
L gr.
Stofna skal lil bráðabirgða sérstaka deild við Viðlagasjóð vegna snjóflóðanna,
er féllu í Norðfirði 20. desember 1974.
Deildin hefur sjálfstæðan fjárhag og nefnist Norðfjarðardeild.
2. gr.
Hlutverk Norðfjarðardeildar er:
1. Að bæta tjón af völdum snjóflóðanna í Norðfirði.
2. Að greiða kostnað við björgun verðmæta og hreinsun rústa og athafnasvæða.
3. Að stuðla að endurbyggingu atvinnufyrirtækja, sem eyðilögðust eða skemmdust
i snjóflóðunum.
3. gr.
Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs lýtur sömu stjórn og Viðlagasjóður og hefur sömu
skrifstofu og starfslið.
Að því er snertir framkvæmd þessara laga skal stjórn Viðlagasjóðs hafa náið
samráð við bæjarstjórn Neskaupstaðar og aðra opinbera aðila, sem um málefni
Norðfirðinga fjalla.
4. gr.
Ákvæði 6. og 7. gr. laga nr. 4/1973 gilda einnig uin Norðfjarðardeild.
5 gr.
Á tímabilinv, 1. mars 1975 til 31. desember 1975 skal leggja 2% viðlagagjald á
söluskattsstofn allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til. Gilda
ákvæði laga nr. 10/1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum, svo og ákvæði
reglugerða settra samkvæmt þeim að fullu um álagningu og innheimtu þessa gjalds,
svo og um aðra framkvæmd. Hækkun á útsöluverði vöru og þjónustu, sem hlýst af
viðlagagjaldi á söluskattsstofn samkvæmt þessari grein, skal ekki valda hækkun á
kaupgreiðsluvísitölu. Kauplagsnefnd skal meta hverju sinni, hve miklu þessi hækkun nemur.
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Tekjur þessar skiptast þannig, að 32% renna til Norðfjarðardeildar, en 68%
til að mæta skuldbindingum Viðlagasjóðs vegna eldgossins í Vestmannaeyjum.
Heimilt er Viðlagasjóði að taka bráðabirgðalán i þvi skyni að standa undir
nauðsynlegum greiðslum, þar til tekjur berast sjóðnum.
6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt í samráði við Síldarverksmiðjur ríkisins, að selja
Síldarvinnslunni á Norðfirði vélar og tæki úr þeim verksmiðjum Síldarverksmiðja
rikisins, sem ekki er fyrirsjáanleg þörf fyrir á næstunni, með mjög hagstæðum
greiðslukjörum. Ríkisstjórnin ákveður verð og greiðsluskilmála.
7. gr.
Forsætisráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga
þessara.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með bréfi forsætisráðherra til Viðlagasjóðs, dags. 30. desember 1974, fól ríkisstjórnin sjóðnum til bráðabirgða að koma fram gagnvart yfirvöldum i Neskaupstað við endurreisnina þar i kjölfar snjóflóðsins. Verkefni Viðlagasjóðs yrði í því
fólgið að gera úttekt á tjóninu, bæta það, að svo miklu leyti sem það kemur í hlut
annarra en venjulegra bótagreiðsluaðila og aðstoða yfirvöld í Neskaupstað að öðru
leyti við endurreisnarstarfið.
Verkfræðingar og matsmenn sjóðsins hafa gert áætlun um útgjöld sjóðsins af
þessu verkefni og telja þau nema 500 millj. kr. Áætlunin fylgir sem fylgiskjal pr. 1.
Þá fylgir hér sem fylgiskjal nr. 2 greiðsluáætlun Viðlagasjóðs vegna fyrri verkefna sjóðsins. Er sú áætlun gerð af framkvæmdastjóra sjóðsins með aðstoð hagfræðings Seðlabankans. Sýnir hún, að enn skortir 1 100 millj. kr. til að sjóðurinn
geti komist sómasamlega frá verkefnum sínum vegna eldgossins í Vestmannaeyjum.
Áætlun þessari fylgja ýtarlegar skýringar.
1 frv. þessu felst annars vegar víkkun á hlutverki Viðlagasjóðs, sem samkvæmt
gildandi lögum takmarkast við eldgosið i Vestmannaeyjum og afleiðingar þess og
hins vegar öflun þeirra 1 600 millj. kr., sem sjóðinn skortir til að Ijúka verkefnum
sínum.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Gert er ráð fyrir að stofna sérstaka deild við Viðlagasjóð vegna verkefnanna á
Norðfirði með sjálfstæðan fjárhag. Þó er gert ráð fyrir að sú deildaskipting yrði
aðeins til bráðabirgða, þar sem ætlunin er að leggja fram síðar á þessu þingi frv.
að varanlegri löggjöf fyrir Viðlagasjóð og má þá ætla að deildaskipting félli niður.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 4. gr.
Þessi grein vísar til þeirra ákvæða að opinberum aðilum sé skylt að veita
stjórn Viðlagasjóðs aðstoð og upplýsingar og að Seðlabanki annist bókhald sjóðsins
og rikisendurskoðunin reikninga hans.
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Um 5. gr.
Gert er ráð fyrir að afla sjóðnum 1600 milljóna króna með tveim prósentustigum á söluskattsstofn í 10 mánuði. Upphæðin skiptist niður á deildir sjóðsins i
hlutfalli við áætlanirnar 68% og 32%.
Um 6. gr.
Stærsta einstaka tjón á Norðfirði er eyðilegging síldarverksmiðjunnar. Er endurbygging hennar nauðsynleg, en ekki hægt að gera ráð fyrir að bætur fyrir gömlu
verksniiðjuna nægi fyrir byggingarkostnaði nýrrar. Til þess að fjármagna þennan
rnismun gerir grein þessi ráð fyrir að ríkisstjórnin geti í samráði við Siidarverksmiðjur ríkisins selt Sildarvinnslunni á Norðfirði vélar og tæki, senr fyrirsjáanlega
er ekki þörf fyrir á næstunni með hagkvæmum kjörum. Auk þess verður að gera
ráð fyrir að Byggðasjóður og Atvinnuleysistryggingasjóður hjálpi verulega til að
fjármagna þennan mismun.
Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 8. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Fylgiskjal 1.

Lausieg áætlun Viðlagasjóðs um útgjöld vegna Norðfjarðar.
Björgun og hreinsun ...............................................................
Tjónabætur:
Fasteignir ................................................. 135 millj. kr.
Vélar, tæki og lausafé............................... 225 — —Aðrar bætur .............................................................................
Viðbótarlán .............................................................................
Kostnaður Viðlagasjóðs ...........................................................
Ýmislegt ófyrirséð ..............................................................................

50 millj. kr.

360
40
0
10
40

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Samtals 500 millj. kr.
Þessi áætlun miðast við að síidarverksmiðja sé ekki endurreist á sama stað, og
að fallist verði á, að bæta yfirgefin verðmæti.
Með fyrirvara um mikla óvissu um ástand véla i rústum sildarverksmiðju.
25. janúar 1975.
Fylgiskjal 2.

Skýringar við áætlun um tekjur og gjöld Viðlagasjóðs.
Tekjuliðir :
Frá sveitarfélögum.

Álögð viðlagagjöld frá árinu 1973 af útsvarsstofni og stofni aðstöðugjalds námu
675 millj. kr. Skv. áliti ráðuneytis er sjóðnum ekki heimilt að innheimta hærra

Þingskjal 307

1143

hlutfall af gjaldinu en raunveruleg innheimta segir til um. 1. desember 1974 var
búiS að innheimta um 80% af gjaldinu. Um áramót höfðu innheimst 588 millj. kr.
Óvarlegt er að áætla, að meira greiðist af eftirstöðvum en 30 millj. kr., er þá
iniðað við að innheimt verði 91% af álögðum viðlagagjöldum.
Frá ríki og Atvinnuleysistryggingasjóði.
Framlög þeirra eru að fullu greidd.
Hinn 1. mars n. k. falla niður tekjur Viðlagasjóðs af söluskatti, sem numið hafa
andvirði eins söluskattsstigs s. 1. ár, en var áður tvö stig. Er þá gert ráð fyrir að
heildartekjur af söluskatti frá upphafi muni nema 2 200 millj. króna.
Þrátt fyrir þessar miklu tekjur jókst yfirdráttarskuld sjóðsins við Seðlabanka
um 717 m. kr. á árinu og verður þá heildaryfirdráttarskuld 1 547 m. kr. Þetta er
skiljanlegt, þar sem sjóðurinn verður að svara til allra skuldbindinga sinna í reiðufé
og stuttum skuldabréfum, en tekjur hans m. a. af húsasölu koma mjög hægt inn.
1 fylgiskjali I eru ekki áætlaðar frekari tekjur af söluskatti, en í fylgiskjali II
er gert ráð fyrir þeim möguleika að Alþingi framlengi tekjustofn þennan um 10
mánuði, eða til ársloka 1975, og nemi þá tveimur söluskattsstigum á mánuði.
Þar af renni 68% til Vestmannaeyja, en 32% til Neskaupstaðar. Áætlað er, að
citt söluskattsstig gefi af sér 80 m. kr. á mánuði.
Gjafafé Norðurlanda.
Gjafafé Norðurlanda hefur þegar verið ráðstafað, en það nam upphaflega 100
m. D. kr. (sjá þó skýringu með gjaldalið: Húsbyggingar).
Annað gjafafé.

Alls hafa borist 208 m. kr. frá öðrum aðilum. Ekki er gert ráð fyrir frekari
gjöfum.
Afborganir lána og vaxtatekjur.
Á sínum tíma voru greiðslur vegna ónýtra og skemmdra húsa reiknaðar að
fullu sem skaðabætur. Tók sjóðurinn að sér að greiða áfallnar afborganir og
vexti af áhvílandi lánum. Við endanlegt tjónauppgjör hafa greiðslur þessar komið
til frádráttar og því eru þær færðar hér sem tekjur.
Skuld Útvegsbanka Islands, Vestmannaeyjum, 86 m. kr. er umsamin og greiðist
á næstu 4 árum.
Skuldabréfalán, aðallega til sveitarfélaga, munu greiðast á næstu finmi árum.
Sala véla.
Heildar vélakaup sjóðsins hafa numið 78 m. kr. Seldar hafa verið vélar fyrir
17 m. kr. og er áætlað að véla- og tækjaeign sjóðsins sé um 5 m. kr„ sem seldar
verða á árinu. Afföll af vélaeign sjóðsins nema því 61 m. kr. Rýrnunina má aðallega rekja til mikils álags tækja við þær aðstæður, sem ríktu i Vestmannaeyjum
á sínum tima. Þannig er t. d. kostnaður v/dæla 24 m. kr„ sem reyndust óseljanlegar
og voru afhentar Almannavörnum.
Sala innfluttra húsa og leigutekjur.
Um áramót höfðu verið seld 350 hús, auk 60 bráðabirgðahúsa, til Vestmannaeyja. Tekjur af húsasölu til áramóta námu 250 m. kr. auk 26 in. kr. í leigutelijur.
Áætlað er, að allar húseignir sjóðsins, sem eftir eru, seljist á árinu. Húsin
voru 494 innflutt varanleg hús, 60 innflutt bráðabirgðahús auk 7 húsa, sem ýmist
hafa verið keypt eða byggð.
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Á árinu er áætlað að inn komi fyrir húsasölu 650 m. kr., þ. m. t. leigutekjur.
Eftir standa þá 1 450 m. kr„ sem gert er ráð fyrir að komi inn á næstu 11 árum að
meðaltali.
Sala íbúða í Breiðholti.
Vísast til 1. gr. 2. tl. i athugasemdum um útgjöld.
Gjaldaliðir :
Húsbyggingar.

Húsbyggingar Viðlagasjóðs voru tvenns konar. Annars vegar hin svokölluðu
Viðlagasjóðshús og hins vegar íbúðarblokk í Breiðholti, sem Viðlagasjóður byggði
í samvinnu við Rauða krossinn, Hjálparstofnun kirkjunnar og Vestmannaeyjakaupstað. Auk þess voru byggð eða keypt nokkur hús.
1. Um áramót kostuðu viðlagasjóðshúsin 2,4 milljarða kr. Þar af hefur Viðlagasjóður greitt i peningum 2 192 m. kr., en auk þess koma til viðbótar ógreiddir
tollar, ca. 380 m. kr.
2. íbúðarblokk í Breiðholti hefur verið seld, en féð endurlánað B.Á.V. til 3ja ára,
46 m. kr. auk vaxta.
Ýmsar framkvæmdir.
í árslok 1974 hafði sjóðurinn varið 1 090 m. kr. til ýmissa framkvæmda. Kostnaður við rekstur sjóðsins, viðhald, varðveislu og viðgerð fasteigna, heimflutning
Vestmannaeyinga, hreinsun gosefna, matsgerðir o. fl.
Á árinu 1975 er áætlað að verja 75 m. kr. til svipaðra þarfa og áður getur.
Vélakaup.
I árslok 1973 hafði sjóðurinn varið 78 m. kr. til vélakaupa. Um frekari vélakaup
hefur ekki verið að ræða.
Lánveitingar.

1 árslok 1974 hafði sjóðurinn lánað 487 m. kr. Á s. 1. ári bættust við lán að
fjárhæð 113 m. kr., sem notuð hafa verið til endurbóta og uppbyggingar ibúðarhúsnæðis i Vestmannaeyjum. Ekki er gert ráð fyrir frekari lánveitingum á þessu ári.
Skaðabætur.
Um s. 1. áramót voru greiddar og bókfærðar bætur samtals 2 460 m. kr.
Bæturnar skiptast þannig:
31.12. ’73
31.12. ’74
(201.0)
ónýt ibúðarhús ....................................
( 22.0)
251.0 —
Skemmd íbúðarhús ............................... ..................
( 32.2)
Bifreiðar ................................................. ..................
35.0 —
Fyrirtæki ............................................... ..................
( 80.6)
388.0 —
227.0 —
(175.6)
Lausafé .................................................. ..................
( 78.0)
407.0 —
Vestmannaeyjakaupstaður .................. ..................
8.0 —
( 3.2)
Tekjubætur ........................................... ..................
2 460.0 m. kr.
Áætlað er að ógreiddar séu 1 035 m. kr., sem skiptast þannig, að á þessu ári
greiðist 555 m. kr., og standi þá eftir 480 m. kr. Stærsti ógreiddi liðurinn er bætur til

1145

Þingskjal 307

Vestmannaeyjakaupstaðar og er áætlað að greiða 400 m. kr. á árinu. Auk þess er
óuppgert við Póst og sima. Aðrar ógreiddar bætur eru fyrst og fremst fasteignabætur til fyrirtækja og einstaklinga, sem greiddar hafa verið með skuldabréfum,
sem sjóðurinn verður að innleysa eftir því sem uppbyggingu miðar áfram eða við
gjaldfall bréfanna. Auk þess er gert ráð fyrir 100 m. kr. í bætur vegna rekstrartjóns
fyrirtækja.
Tollgreiðslur.

Sjóðurinn fékk frest á greiðslu tolla og söluskatts viðlagasjóðshúsa, að fjárhæð
486 m. kr. fram að þeim tima, er hafnarframkvæmdir hæfust i Þorlákshöfn. Nú
hefur verið samið við fjármálaráðuneyti um að dreifa greiðsium þessum fram eftir
næsta ári. Látið hefur verið að því liggja, að vextir verði reiknaðir á skuld þessa,
og er gert ráð fyrir að þeir verði gerðir upp að höfuðstóli greiddum og eru þeir
áætlaðir 75 m. kr.
Vaxtagjöld.

Vaxtagjöld af yfirdrætti í Seðlabanka urðu 160 m. kr. á s. 1. ári og önnur vaxtagjöld 15 m. kr.
Ýmislegt og ófyrirséð.

Áætlunin gerði ráð fyrir 85 m. kr. í ófyrirséð á árinu 1975. óvarlegt verður að
telja að gera ekki ráð fyrir slíkum lið í gjaldaáætlun, sem nemur samtals 1 261
m. kr., en matsatriði er hversu há upphæðin á að vera.

Fylgiskjal L
Tekjur og gjöld Viðlagasjóðs.

(Miðað við óbreyttan tekjustofn).
(1 millj. kr.).
1974
Staðan
31.12.’74

Tekjnr:
Frá sveitarfélögum.............
588
Frá riki og atvinnutrsj........ 2201
Gjafafé Norðurlanda........... 1456
Annað gjafafé.....................
208
Afborganir lána og vaxtat. ..
67
Endurgr. yfirtekin lán........
65
—
Vegna Útvegsbanka ...........
Skuldabréf/lán ..................
2
17
Sala véla ............................
Sala innfl. húsa og leigutekjur 250
Sala ibúða í Breiðholti........
—
Samtals 4787

1975

I.
20
240
—
—
40
10
—
30
—
125
—
425

1975

1975

1975

II.

III.

IV.

8
80
—
—
72
10
22
40
—
125
—
285

—
—
—
—
—
—
—
—
—
200
—
200

—
—
—
—
81
—
—
81
5

200
—
286

1975

1975
Staðan EfUrA árinu 31.12.*75 stððvar

28
320
—
—
193
20
22
151
5
650
—

1196

616
2521
1456
208
260
85
22
153
22
900
—
5983

—
—
—
—
396
—
76
320
—
1450
61
1907

Afgangur/halli (—) ...........
+9 +39 —26 —87 —65
Staða v. Seðlabankann........ - -1547 --1538 —1499 --1525 --1612 —1612
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

144
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Viðlagasjóður. — Áætlun.
(1 millj. kr.).

1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
6.
7.
8.

Útgjöld:
Húsbvggingar ..........................
Ýmsar framkvæmdir..............
Vélakaup ........ .........................
Lánveitingar ..........................
Yfirtekin lán ..........................
Lán v/Útvegsbanka ..............
Skuldabr./lán .............. ...........
Vegna endurb. ibúðarhúsn. .
Skaðabætur ..............................
Skaðabætur v/rekstrartjóns .
Tollgreiðslur .......... ...............
Vaxtagjöld ..............................
Ýmislegt og ófvrirséð............
Samtals

1974
StaCan
31.12.*74

1975

1975

1975

1975

T.

II.

III.

IV.

—
40
—

—
10
—
—
—
—
—
—
100
—
96
—
20

—
5
—
—
—
—
—
—
105
—
98
160
5

226

373

2092
1089
78
487
89
86
277
35
2264
—
100
214
10

—
—
250
100
96
—.
30

—
20
—
—
—
—
—
—
100
—
96
—
30

6334

416

246

—
—

1975

1975
StaSan. EftlrA árlnu 31.12.’75 stöövar

—
2092
1164
75
—
78
—
487
—
89
—
86
—.
277
—
35
555
2819
—.
100
386
486
160 . 374
85
95

—
—
—
—
—
—
—
—
480
—
75
—
—

7595

555

1261

Fylgiskjal II.

Áætlun um tekjur og gjöld Viðlagasjóðs.
(Miðað við 68% af tveimur söluskattsstigum frá 1. mars 1975 til ársloká 1975).
(í millj. kr.).

1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.

Tekjur:
Frá sveitarfélögum................
Frá riki og atvinnutrsj..........
Gjafafé Norðurlanda..............
Annað gjafafé..........................
Afborganir lána og vaxtat. ..
Endurgr. yfirtekin lán..........
Vegna Útvegsbanka ..............
Skuldabréf/lán ......................
Sala véla ..................................
Sala innfl. húsa og leigutekjur
Sala íbúða i Breiðholti..........
Samtals

1974
StaSan
31.12.*74

1975

I.
20
240

1975

1975

1975

1975

1975
Staðan EftlrÁ árinu 31.12.’75 stöðvar

II.

III.

IV.

8
298

—
327
—
—
81
—
—
81
5
200
—

28
1192
—
—
193
20
22
151
5
650
—

616
3393
1456
208
260
85
22
153
22
900
—

—
218
—
—
396
—
76
320
—
1450
61

6855

2125

588
2201
1456
208
67
65
—
2
17
250
—

—
40
10
—
30
—
125
—

—.
72
10
22
40
—
125
—

—
327
—
—
—
—
—
—
—
200
—

4787

425

503

527

613

2068

+ 9 4-257
-1538 —1281

4-301
—980

4-240
—740

4-807
—740

Afgangur/halli (—) ..............
Staða v. Seðlabankann.......... - 1547

—
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[469. máll

nm nýtingu á áveitu- og flæðiengjum landsins.
Fim.: Þórarinn Sigurjónsson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta fram fara athugun á þvi, hvort
ekki sé unnt og timabært að nýta betur en nú er gert áveitu- og flæðiengi landsins til fóðurframleiðslu.
Grcinargerð.
Á nokkrum stöðum á landinu eru víðáttumiklar engjar, sem ekki eru lengur
nýttar til heyöflunar eða að mjög litlu leyti.
Væri ekki óeðlilegt, að fram færi athugun á því, hve stórt það land er, sem
hægt væri að nytja til fóðuröflunar, og hvað mikið fóður mætti fá af því landi,
sem hér um ræðir. Telja má víst, að hér fari forgörðum mikil verðmæti, sem
hægt væri að nýta, þar sem öll tækni við heyöflun á blautum engjum hefur gjörbreyst frá því sem áður var og alltaf eru að koma til landsins ný og betri tæki
til fóðuröflunar. Tel ég þvi eðlilegt að láta fara fram athugun á betri nýtingu
þessa lands en nú er.
Af áveitu- og flæðiengjum hafa bændur landsins ura langan aldur tekið mikið
fóður fyrir búpening sinn, sem reynst hefur bæði gott og í flestum tilfellum
ódýrasta fóður, sem hægt var að fá. En oft hefur verið mikil og erfið vinna við
að afla þessa fóðurs, meðal annars vegna þess að vegir voru ýmist engir eða mjög
ófullkomnir um þessi lönd og að og frá þeim. Skurðir til þurrkunar landsins voru
viðast hvar engir, og var því sums staðar ekki hægt að þurrka störina á því
landi sem hún var slegin, heldur varð að flytja hana á þurrara land til þurrkunar.
Fyrir nokkrum árum voru fluttar til landsins véiar til hraðþurrkunar á nýslegnu grasi, sem eru framleiddar í Taarup-verksmiðjunum í Danmörku og þurrka
gras og pressa i heykökur. Auðvelt er að færa þessar vélar til, þar sem þær eru
á hjólum, og væri því unnt að koma þeim fyrir nálægt þeim löndum þar sem
sláttur fer fram. Er þvi hægt að athuga, hvort hraðþurrkun á þann hátt á við.
Einnig gæti komið til athugunar, hvort ekki ætti að staðsetja heykögglaverksmiðjur nærri þeim, stöðum þar sem stór gulstararengi eru.
Rannsaka þarf fóðurgildi og efnainnihald fóðurs af þvi landi, sem hér um
ræðir, og ef svo reynist, að um gott, efnaauðugt fóður sé að ræða, sem ekki er
of dýrt i framleiðsiu, er það þjóðhagslega eðlilegt að nýta betur til fóðurframleiðsiu þau engjalönd, sem nú eru lítið eða ekkert notuð til beitar eða heyskapar.
Þá er ekki óeðlilegt, að þessi athugun fari fram með hliðsjón af því, að tilbúinn áburður hefur hækkað mjög mikið i verði á undanförnum árum og er
húist við, að hann muni hækka yfir 100% á þessu ári. Verður þvi að teljast æskilegt að kannaður sé sem allra fyrst sá möguleiki að afla fóðurs af því landi, þar
sem ekki þarf að nota tilbúinn áburð.
í ölfusi eru t. d. 1300 ha. lands, sem veitt hefur verið á og er nú ekki nýtt
nema að litlu leyti, en er mjög vel fallið til athugunar, þar sem stutt er á það
land frá aðalstöðvum Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, sem sennilega mundi fá
það verkefni að athuga um efnainnihald og fóðurgildi fóðurs af þessum engjalöndum og þá væntanlega byrja þessa athugun mjög langt í burtu.
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309. Breytin^artillaga

[84. máll

viÖ frv. til 1. um breyt. á útvarpslögum, nr. 19/1971.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Við 1. gr. Á eftir 1. mgr. 5. gr. laganna (1. gr. frv.) komi ný setning:
Ekki eru kjörgengir i útvarpsráð ráðnir starfsmenn erlendra eða fjölþjóðlegra
stofnana.

Sþ.

310. Tillaffa til þinsrsályktunar

T170. máll

um afnám flýtifyrningar og skatt á verðbólgugróða.
Flm.: Ragnar Arnalds.
Alþingi álvktar að fela rikisstjórninni að láta undirbúa frumvarp til laga um
breytingar á lögum um tekjuskatt oa eianarskatt með það fyrir augum að koma
í veg fyrir að arðvænlee fvrirtæki seti skotið sér undan að sreiða tekjuskatt með
ýmiss konar bókhaldsaðferðum. Stefnt skal að þvi, að ákvæði um svonefnda flýtifyrninsu verði afnumin.
Jafnframt fari fram sérstök rannsókn á bókhaidi, birgðasöfnun oa eignaaukningu þeirra hundraða fvrirtækia. sem höfðu meira en 5 milljónir króna í ársvelt”
á árinu 1973, en fengu þó engan tekjuskatt samkvæmt skattskrá ársins 197A A
grundvelli þessarar rannsóknar verði undirbúin löggjöf um almennan skatt á verðbólgugróða fvrirtækja.
Greinargerð.
Við lauslega athugun á skattskrá Revkiavikur 1974 kemur i liós, að um 240
félög með samanlagða ársveltu vfir 10 búsund milljónir króna greiða engan tekjuskatt, og eru þá hvorki meðtalin fvrirtæki, sem rekin em i nafni einstaklinga,
né smáfélög með minna en einnar milljón kr. ársveltu og aðeins félögi höfuðborginni.
I
Margar skýringar eru á bvi, að hundruð arðvæniegra fyrirtækia sieppa við
að greiða tekjuskatt, en ein sii helsta er ákvæði skattalaga um flýtifvrningu, sem
fyrst var sett i lög vorið 1971 að frumkvæði rikisstjórnar Jóhanns Hafsteins. Til
viðbótar almennri fyrningu. sem er allt að 15% á ári. heimilast fyrirtækjum að
draga frá tekjum sinum allt að 6% fKtifvrningu. Á fjórum árum geta bví fvrirtækin sloppið við að ereiða skatt af tekium. sem nema 84% af andvirði fvrnanlegra eigna. og er bvi engin furða hótt mörg beirra slenni vel. Með stöðueri fiárfestingu geta fyrirtækin komist hiá hvi að greiða tekiuskatt um miög lanet skeið.
og það furðulegasta er, að beear eignin er fuiifyrnd. þarf fvrirtækið aðeins að
selia hana og festa sér i staðinn aðra eign til bess að geta byriað að afskrifa á
nýian leik af fuHum krafti. Er bá oft um að ræða. að eignirnar, sem koma i staðinn fyrir þær seidu. hafa áður verið að fullu afskrifaðar hjá fvrri eiganda, og
getur bvi sama eignin orðið til bess að spara nýjum og nýjum eiganda tekjuskattsgreiðslur. sem nema miiliónum króna.
Kjarni málsins er sá. að með því að heimila, að eignir, sem almennt nýtast
í áratug og ýmsar í marga áratugi, séu afskrifaðar á 4—6 árum. er verið að gera
mönnum kleift að skióto tekium. sem nema búsundum miHjóna króna, undan
skatti. Með tillögu þessari er að þvi stefnt, að þessum fáránlegu fyrningarreglum
verði breytt i grundvailaratriðum og m. a. verði flýtifyrningin afnumin með ðllu.
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Þessa breytingu á skattalögum má undirbúa meö stuttum fyrirvara og þarf að
gera strax.
Önnur ákvæði tiliögunnar krefjast lengri tínia til undirbúnings og framkvæmda.
Eðlilegt virðist, að fram fari sérstök rannsókn á bókhaldi, birgðasöfnun og eignaaukningu þeirra fyrirtækja, sem, engan tekjuskatt fengu samkvæmt skattskrá ársins 1974, en til einföldunar er hér lagt til, að rannsóknin beinist fyrst og fremst
að þeim hluta þessara fyrirtækja, sem höfðu rneira en 5 milljónir króna í ársveltu.
Rannsókn þessi hefur tviþættan tilgang:
I fyrsta lagi að kanna til fulls, hvaða aðrar ástæður en fyrningarreglur valda
því, að fyrirtækin borga ekki skatt. Reynist vera um óiöglegar aðferðir að ræða,
verður málinu að sjáifsögðu vísað til saksóknara ríkisins til frekari meðferðar.
1 öðru lagi þarf rannsóknin að varpa ljósi á þá eignaaukningu, sem almennt
hefur átt sér stað í krafti afskriftareglna, og skuidasöfnunar á verðbólgutímum,
og yrði niðurstaðan höfð til hliðsjónar við samningu frumvarps um verðbólguskatt.
i
Fyrirkomulag á álagningu og innheimtu verðbólguskatts getur verið með ýmsum hætti og þarf að undirbúa vandlega, en eðlilegt virðist, að álagningin næði
nokkur ár aftur i timann.
Með afnámi flýtifyrningar og með því að skattleggja nokkurn hluta af þeim
mikla verðbólgugróða, sem nú myndast á ári hverju, oftast með tilstyrk ríkisbanka og opinberra fjárfestingarsjóða, mætti vafalaust draga verulega úr skattaálögum á alþýðu manna, og kemur þá sérstaklega til álita að fella niður söluskatt
á ýmsum nauðsynjavörum og draga þannig úr verðbólgu.

Sþ.

311. Fyrirspurnir.

[171. mál]

I. Til menntamálaráðherra um fiskvinnsluskóla.
Frá Lúðvík Jósepssyni.
f lögum um fiskvinnsluskóla segir, að á árunum, 1972—1975 skuli undirbúa stofnun fiskvinnsiuskóla 1. og 2. stigs á Suðurnesjum, Akranesi og í
stærstu fiskiðnaðarstöðum i öðrum landshlutum. Hvað hefur menntamálaráðuneytið gert til undirbúnings þessum skólum?
II. Til samgönguráðherra um simaafgreiðslu vegna brunavarna, læknisþjónustu og
löggæslu.
Frá Ragnari Arnalds.
Vill ekki hæstvirtur ráðherra póst- og símamála beita sér fyrir því af
augljósum ástæðum, að í kaupstöðum og kauptúnum, þar sem eru miðstöðvar
brunavarna, læknisþjónustu og löggæslu fyrir nærliggjandi sveitir, verði framvegis opin símstöð allan sólarhringinn?
III. Til forsætisráðherra um bætur vegna snjóflóðs í Siglufirði.

.. ‘

i

Frá Ragnari Arnalds.
Þar eð fyrir liggur, að Brunabótafélag fslands vill ekki bæta það tjón,
er varð í Siglufirði 19. desember s. 1., er tvö hús eyðilögðust í snjóflóði, og
þar sem Viðlagasjóður hefur vísað frá sér vanda þeirra, sem þarna misstu
heimili sín, en fjárhagsaðstoð frá Bjargráðasjóði yrði alls ófullnægjandi miðað
viö núverandi reglur hans, hlýtur þá ekki ríkisstjórnin að gera ráðstafanii
til að tryggja þessu fólki viðunandi bætur?
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312. Nefndarálit

[95. málj

um frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið á nokkrum fundum. Vegamálastjóri og
ráðuneytisstjóri samgöngumálaráðuneytis mættu á fundi hjá nefndinni og voru
einstakar greinar frv. ræddar ítarlega. Nefndin var sammála um að mæla með samþykkt frv. með nokkrum breytingum, sem hún flytur á sérstöku þingskjali. Einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum.
Alþingi, 26. febr. 1975.
Jón Helgason,
form., frsm.
Jón Árnason.

Ed.

Jón G. Sólnes,
Halldór Ásgrímsson.
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Stefán Jónsson.
Eggert G. Þorsteinsson.

313. Breytingartillögur

[95. mál]

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá samgöngunefnd.
1. Við 2. gr.
a. I stað orðanna „2. mgr. 11. gr. orðist þannig“ komi: 1 stað 2. mgr. 11. gr.
komi tvær mgr., sem orðist svo:
b. Eftir texta greinarinnar bætist ný mgr., svo hljóðandi:
Hálfum hundraðshluta af tekjuin samkvæmt lögum um fjáröflun til
vegagerðar, nr. 79/1974, skal varið til rannsókna og tilrauna við vega- og
gatnagerð undir stjórn vegamálastjóra.
2. Við 4. gr. 2. mgr. orðist svo:
I stað orðanna „og bryggjum“ í d-lið komi: bryggjum, sjúkraflugvöllum
og skipbrotsmannaskýlum.
3. Við 8. gr. 1 stað 1. mgr. komi:
1. mgr. 28. gr. orðist svo:
Af tekjum vegamála samkv. lögum um fjáröflun til vegagerða skal árlega
veita til sýsluvega upphæð, sem sé eigi lægri en tvöföld heildarupphæð innheimtra sýsluvegasjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan því ári, sem fjárlög eru samin. Frá því dregst þó mótframlag rikissjóðs, sem þegar hefur verið
greitt samkv. síðustu málsgr. þessarar greinar.
4. Við 10. gr. Aftan við greinina komi:
Siðasti málsl. 1. mgr. („Ráðherra er þó heimilt að undanskilja tekjur vegamála, sem, varið er til framkvæmda við hraðbrautir“), falli niður.
5. Við H. gr. Aftan við greinina komi:
Heimilt er að láta þetta ákvæði einnig ná til þéttbýlis með 100—200 ibúa.
6. Á eftir 13. gr. komi ný grein, sem orðist svo: Aftan við 59. gr. bætist ný mgr.:
Vegagerðin skal leitast við að rykbinda þjóðvegi, þar sem þeir liggja um
hlöð eða næsta nágrenni ibúðarhúsa, eftir því sem fé er veitt til á vegáæitlun.
7. Við 15. gr. Fyrri mgr. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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8. Á eftir 15. gr. komi svofellt ákvæði til bráðabirgða:
Á árinu 1975 skulu dagsetningar í 2. mgr. 21. gr. breytast þannig, að i
stað 15. febrúar komi 15. apríl og i stað 1. mars komi 1. mai.

Nd.

314. Nefndarálit

[168. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur rætt málið á tveimur fundum, en annar
fundurinn var sameiginlegur með fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar.
Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins.
Meiri hlutinn, undirritaðir nefndarmenn, leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem getur á sérstöku þingskjali.
Lúðvik Jósepsson er efnislega samþykkur frumvarpinu, en gerir grein fyrir
afstöðu sinni í sérstöku nefndaráliti.
Alþingi, 27. febr. 1975.
ólafur G. Einarsson,
Lárus Jónsson,
Tómas Árnason,
form.
fundaskr.
frsm.
Þórarinn Þórarinsson.
Ey. Kon. Jónsson.

Nd.

315. Breytingartillögur

[168. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. Á eftir 5. gr. komi ný grein, sem verði 6. grein:
Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt í samráði við stjórn Bjargráðasjóðs að bæta
tjón, sem orðið hafa af náttúruhamförum eða verða annars staðar á landinu.
2. Við 6. gr. Greinin falli niður.

Nd.

316. Nefndarálit

[168. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefndir beggja þingdeilda ræddu málið á sameiginlegum
fundi í gærdag, miðvikudaginn 26. febrúar. A þeim fundi gerði ég grein fyrir tillögum mínum um aðra fjáröflun til Viðlagasjóðs en gert er ráð fyrir í frumvarpinu.
Tillögur mínar voru þær, að söluskattur yrði ekki hækkaður frá því sem nú
er, en í þess stað yrði það söluskattsstig, sem nú rennur til Viðlagasjóðs, framlengt til lengri tíma en gert er ráð fyrir í frumvarpinu, og að auk þess komi til
nokkur bein greiðsla úr ríkissjóði á þessu ári. Benti ég á, að á þann hátt mætti
tryggja Viðlagasjóði jafnmiklar tekjur og frumvarpið gerir ráð fyrir til þess að
standa við gefin loforð gagnvart vestmanneyingum og norðfirðingum.
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Tillögur minar fengu mjög góðar undirtektir á funflunum og var síðan ákveðið
að leita eftir samkomulagi um þær í þingflokkunum.
Þrátt fyrir góðar undirtektir þingmanna úr öllum flokkum við tillögur minar
varð niðurstaðan sú, að fulltrúar ríkisstjórnarinnar í fjárhags- og viðskiptanefnd
Nd. tilkynntu á fundi nefndarinnar í morgun, að ekki gæti orðið samkomulag
um að breyta tekjuöflunartillögum frumvarpsins.
Ljóst er, að fjárhagsvandamál Viðlagasjóðs vegna tjónsins í Vestmannaeyjum er
enn mikið. Áætlað er að útgjöld sjóðsins vegna þess verði rúmar 1100 milljónir króna
i ár. Tjónið í Neskaupstað eykur enn við fjárhagsvandann um a. m. k. 500 milljónir
kr. og þó sennilega um allmiklu meiri fjárhæð þegar allt verður fram komið. Þennan
fjárhagsvanda verður að leysa, ef standa á við þau fyrirheit, sem gefin hafa verið.
Samkomulag verður að takast um hvernig vandann skuli leysa. Það leysir ekki
vandamál þeirra, sem fyrir tjóni hafa orðið í Vestmannaeyjum og Neskaupstað, að
endalaust sé þrætt um fjáröflunarleiðir til að leysa vandann.
Ég harma að rikisstjórnin skuli ekki hafa fengist til að fallast á hyggilegri leiðir
til fjáröflunar fyrir Viðlagasjóð en raun er á, en tel hins vegar algjörlega ábyrgðarlaust að taka þá afstöðu til afgreiðslu málsins sem Alþýðuflokkurinn hefur tekið
og augljóslega mundi koma í veg fyrir að staðið yrði við þau fyrirheit, sem vestmanneyingum og norðfirðingum hafa verið gefin.
Ég vil enn freista þess að ná samkomulagi um aðra tekjuöflun til Viðlagasjóðs
en hækkun söluskatts og flyt því tillögu um það á sérstöku þingskjali.
Afstaða mín til málsins er að öðru leyti sú, sem ég hef áður lýst, að nái tillögur
minar ekki fram að ganga og aðrar leiðir séu ekki fyrir hendi til meirihluta samþykktar á Alþingi, til þess að hægt verði að standa við lofaðar greiðslur til vestmanneyinga og norðfirðinga, en að samþykkja frumvarpið óbreytt, þá mun ég
greiða frumvarpinu atkvæði.
Alþingi, 27. febr. 1975.
Lúðvik Jósepsson.

Nd.

317. Breytingartillögur

[168. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá Lúðvík Jósepssyni.
1. Við 5. gr.
a) Fyrsti málsliður 5. gr. orðist þannig:
Á tímabilinu 1. mars 1975 til 30. júní 1976 skal leggja 1% viðlagagjald á
söluskattsstofn allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til.
b) Við 1. málsgr. 5. gr. bætist:
Ríkissjóður skal á árinu 1975 greiða Viðlagasjóði 400 milljónir króna.

Ed.

318. Nefndarálit

[162. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur rætt frv. á tveimur nefndarfundum og áhrif
þess til að draga úr kostnaði fyrir þá, er verða að kynda upp húsnæði sitt með
olíu. Á fundi nefndarinnar komu ráðuneytisstjóri og skrifstofustjóri viðskipta-
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ráðuneytisins og einnig hagrannsóknastjóri, ásamt fulltrúa frá Þjóðhagsstofnun.
Þessir aðilar gerðu grein fyrir framkvæmd gildandi laga og kostnaði við olíu-,
jarðvarma- og rafmagnsupphitun í landinu. Samkvæmt því kom í ljós, að meðalverð á olíu til húshitunar fyrir árið 1974 reyndist vera kr. 12.53, en er nú kr. 20.20.
Hér er því um hækkun að ræða, er nemur 61.2%, og enn má reikna með að olia
hækki nokkuð. Augljóst er því, að þeir, sem nota olíu til húshitunar, munu enn
fá á sig aukin útgjöld vegna þessarar verðþróunar.
í 1. gr. frv. segir, að leggja skuli 1% söluskatt á til þess að draga úr áhrifum
verðhækkunar á olíu til hitunar íbúðarhúsnæðis. Eftir því sem næst verður komist
munu notendur olíu til hitunar húsnæðis síns vera um 95 þús. manns og miðað
við núgildandi verðlag yrði kostnaður á mann reiknað á 95 m3 rými á hvern mann
samtals 23 028 kr. Tilsvarandi kostnaður reiknað á sama hátt fyrir þá, er njóta
jarðvarma með verðlagi 32 kr. pr. tonn af heitu vatni, yrði 6 536 kr. Augljóst er
því, að þeir, sem njóta hitaveitu nú þegar, búa við verulega betri lífskjör, er
nemur mörgum tugum þúsunda hjá hverri fjölskyldu á árstímabili. Það er talið
réttlætanlegt að leggja á 1% söluskatt, er síðan sé jafnaður út til þeirra, er verða
að kynda hús sín með olíu.
Undirritaðir telja, að þessi styrkur geti ekki verið minni vegna verðþróunar
þeim í óhag, er nota olíu, en 10 000 kr. á ári á mann. Gert er ráð fyrir, að eitt
söluskattsstig muni gefa um 960 millj. kr. alls á yfirstandandi ári og ekki verður
annað séð en hér sé varlega áætlað. Það er því augljóst mál, að þótt styrkurinn
sé hækkaður upp í 10 000 kr. á hvern mann á ári mun enn verða eftir talsverð
upphæð, sem getur komið til ráðstöfunar samkv. liðum b og c í breytingartillögu
okkar, einkum þegar það er haft í huga, að á næstu mánuðum mun tenging hitaveitu við íbúðarhúsnæði eiga sér stað í Kópavogi, Garðahreppi og Hafnarfirði.
Þess er að vænta, að framkvæmdum í þessu skyni seinki ekki, svo að fleiri geti
notið kosta hitaveitu.
Við undirritaðir teljum, að ekki geti með rökum verið um lægri upphæðir til
jöfnunar á hitunaraðstöðu að ræða á hvern íbúa en 10000 kr. miðað við ársgreiðslu. Því berum við fram á sérstöku þingskjali tillögu um þessa greiðslu og
einnig að þeir, sem noti rafmagn til upphitunar húsa sinna, þurfi ekki að sæta
hærri hitunarkostnaði á húsnæði sinu en olíuupphitun hefur í för með sér.
Alþingi, 27. febr. 1975.
Jón Árm. Héðinsson,
frsm.

Ed.

Ragnar Arnalds.

319. Breytingartillaga

[162. raál]

við frv. til laga um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnaði íhúða o. fl.
Frá Jóni Árm. Héðinssyni og Ragnari Arnalds.
2. gr. orðist svo:
Tekjum af gjaldi því, sem um ræðir i 1. gr., skal varið:
a) Til að styrkja þá aðila, sem nota olíu til hitunar íbúða sinna, og greiðist á
hvern íbúa, sem býr við olíuupphitun, 10 000.00 kr. á því tímabili, sem um
ræðir í 1. gr. Þó skulu lífeyrisþegar, sem njóta bóta samkv. 19. gr. laga um
almannatryggingar, og aðrir lífeyrisþegar, sem hafa svipaðar heildartekjur,
fá greiddan styrk sem nemur V/> styrk einstaklings. Olíustyrkur greiðist
hverjum framteljanda til skatts og einnig vegna maka og barna, sem eru á
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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framfæri hans og eigi eru sjálfstæðir framteljendur. Skal hann ekki talinn
til tekna við álagningu tekjuskatts og útsvars.
Þegar svo háttar til, að styrkþegi á von á hitaveitu til upphitunar íbúðar
sinnar, skal hann njóta styrks fram til þess mánaðar er tenging fer fram.
b) Til að styrkja rafveitur að því marki sem þær nota olíu sem orkugjafa til
framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu, þannig að upphitun
með rafmagni verði ekki dýrari en olíukynding.
c) Til orkusjóðs til jarðhitarannsókna og hitaveituframkvæmda.

Ed.

320. Nefndarálit

[162. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt málið á tveim fundum. Starfsmenn viðskiptaráðuneytisins
og Þjóðhagsstofnunar komu á sameiginlegan fund nefnda beggja deilda og gáfu
ýmsar upplýsingar.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim
breytingum, sem koma fram á sérstöku þingskjali.
Minni hlutinn skilar séráliti.
Alþingi, 27. febr. 1975.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Ed.

Jón Helgason,
fundaskr.
Axel Jónsson.

Jón G. Sólnes.

321. Breytingartillögur

[162. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað ibúða o. fl.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
1. Við 2. gr.
a. 1 stað „kr. 7 200“ í a-lið komi: kr. 8 200.
b. Síðasti málsliður a-liðar orðist svo:
Styrkur þessi skal ekki greiddur til þeirra, sem eiga kost á að tengja
íbúðir sínar við hitaveitu á þeim, ársfjórðungi, sem styrkur kemur til greiðslu.
c. b-liður orðist svo:
Til að styrkja rafveitur að því marki, sem þær nota olíu sem orkugjafa
til framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu, þannig að upphitun með rafmagni verði ekki að jafnaði óhagkvæmari en olíukynding.
d. c-liður orðist svo:
Til Orkusjóðs til að hraða hitaveitu- og raforkuframkvæmdum vegna
hitunar ibúða, að því leyti sem tekjunum er ekki ráðstafað samkv. a- og b-lið
þessarar greinar.
2. Við fyrirsögn. I stað orðsins „hitunarkostnaði" komi: hitunarkostnað.
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322. Nefndarálit
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[168. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin er sammála um, að sjálfsagt sé að halda áfram fjáröflun til Viðlagasjóðs svo lengi sem þörf er á til þess að hann geti staðið við þær skuldbindingar,
sem hann hefur tekist á hendur vegna náttúruhamfaranna í Vestmannaeyjum.
Nefndin er einnig sammála um, að jafnsjálfsagt sé að afla nauðsynlegs fjár til
þess að bæta það tjón, sem varð vegna snjóflóðanna í Norðfirði, svo og vegna
tjóns, sem orðið hefur eða verða kann vegna slíkra náttúruhamfara annars staðar
á landinu.
Nefndin hefur hins vegar ekki orðið sammála um, hvernig fjár í þessu skyni
skuli aflað. í þessu frv. er gert ráð fyrir því að framlengja gildandi lagaákvæði um
1% viðlagagjald i þessu skyni til ársloka 1975 og bæta við það öðru söluskattsstigi, þannig að söluskattur hækki í 20% frá 1. mars n. k. 1 nefndinni hefur frv.
hlotið stuðning fulltrúa stjórnarflokkanna og Alþýðubandalagsins.
Þingflokkur Alþýðuflokksins telur hækkun söluskatts um eitt stig óþarfa í
þessu sambandi. Hinn 11. desember s. 1. gerði stjórn Viðlagasjóðs eftirfarandi tillögu um tekjuöflun til Viðlagasjóðs:
„Það er þvi tillaga stjórnar sjóðsins, að núverandi tekjustofn verði framlengdur í 12 mánuði, þ. e. til febrúarloka 1976 .......í árslokin 1975 yrði skuldin við
Seðlabankann 827 millj. kr. Þá væri óinnkomið söluskattsstig seinustu 4 mánaðanna, sem, áætlast 332 millj. kr., og mundi lækka þessa skuld á fyrstu mánuðum
ársins 1976 í 495 millj. kr. Á móti væru eignir sjóðsins skuldabréf til langs tíma
umfram skuldbindingar við aðra en bankann, 1 350 millj. kr........ Afborganir af
þessum skuldabréfum mundu þá greiða skuldina við Seðlabankann á nokkrum
árum.“
Samkvæmt þessu er það skoðun stjórnar Viðlagasjóðs, að fyllilega væri séð
fyrir fjárþörf sjóðsins vegna Vestmannaeyjavandans með því að framlengja gildandi fjáröflunarákvæði til febrúarloka 1976. Þingflokkur Alþýðuflokksins lýsti því
þegar yfir, að hann væri reiðubúinn til þess að styðja slíka fjáröflun, og er það enn.
Tjón vegna snjóflóðanna í Norðfirði hefur verið metið á 500 millj. kr. Þegar
lög um neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey voru upphaflega sett 7. febrúar
1973, var talið eðlilegt, að ríkissjóður legði fram nokkurt fé til sjóðsins og drægi
úr útgjöldum sínum sem því svaraði, þannig að byrðarnar dreifðust ekki aðeins á
almenning og fyrirtæki, heldur einnig á opinbera aðila. í lögunum sagði því m. a.:
„Ríkissjóður skal leggja til Viðlagasjóðs 160 millj. kr„ og er ríkisstjórninni
heimilt að draga úr útgjöldum ríkisins sem þessari fjárhæð nemur.“
Eðlilegt er, að ríkissjóður taki áfram þátt í greiðslu bóta vegna náttúruhamfara í landinu með því að draga úr útgjöldum sínum. Með hliðsjón af því, hversu
fjárlög yfirstandandi árs eru miklu hærri en fjárlög ársins 1973, verður það síður
en svo talin ofætlun gagnvart ríkissjóði, að hann leggi nú 500 millj. kr. til Viðlagasjóðs með því að draga úr útgjöldum sínum, en þá hefði sjóðurinn nægilegt
fé til þess að bæta tjónið vegna snjóflóðanna í Norðfirði. Þess vegna er það skoðun
þingflokks Alþýðuflokksins, að til viðbótar framlengingu á gildandi tekjustofnum
Viðlagasjóðs í tólf mánuði eigi að koma 500 millj. kr. framlag úr ríkissjóði. Með
því móti yrði sjóðnum kleift að standa við allar þær skuldbindingar, sem þingheimur er á einu máli um að sjálfsagt sé að gera.
Þingflokkur Samtaka frjálslyndra og vinstri manna á ekki fulltrúa í fjárhagsog viðskiptanefnd deildarinnar. Þegar í ljós kom við 1. umræðu málsins, að málsvari
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flokksins var einnig andvígur hækkun söluskattsins og hafði svipaða afstöðu til málsins í heild og hér hefur verið lýst, höfðu þingflokkarnir samráð um meðferð málsins í nefndinni. í framhaldi af því flytja formenn þingflokkanna tillögu á sérstöku
þingskjali um, að gildandi ákvæði um fjáröflun til Viðlagasjóðs skuli framlengd
um tólf mánuði og að ríkissjóður skuli leggja sjóðnum 500 millj. kr., en sé heiinilt
að draga úr útgjöldum ríkisins sem þessari fjárhæð nemur.
I þessu sambandi er rétt að vekja sérstaka athygli á, að miðstjórn og sainninganefnd Alþýðusambands íslands hefur ritað nefndinni bréf, þar sem hækkun
söluskatts nú er talin algerlega óþörf í sambandi við nauðsynlegar bætur vegna
tjónanna í Vestmannaeyjum og í Norðfirði og henni harðlega mótmælt, enda hafi
kjör launþega undanfarið rýrnað svo mjög, að ókleift sé að bera frekari byrðar.
Verði hækkun söluskatts í 20% samþykkt nú, munu launþegasamtök skoða það
sem beina árás á lífskjör almennings, og mun það auka mjög á þann vanda, sem
við er að etja í samningum launþega og vinnuveitenda. Við núverandi aðstæður
er varla uhnt að hugsa sér óhyggilegri ráðstöfun af hálfu stjórnvalda en að magna
enn verðbólgubálið með ónauðsynlegri hækkun á söluskatti og þar m,eð nær öllu
verðlagi, samtímis því sem kaupgjald er bundið með lögum. Þeir þingmenn, sem
segjast vera andstæðingar rikisstjórnarinnar, en taka þátt í þessari árás hennar á
lífskjör almennings, taka niikla ábyrgð á herðar sér og munu hljóta þungan dóm.
Alþingi, 27. febr. 1975.
Gylfi Þ. Gíslason.

Nd.

323. Breytingartillögur

[168. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá Gylfa Þ. Gíslasyni og Karvel Pálmasyni.
Við 5. gr.
a) 1. málsgr. orðist svo:
Á tímabilinu 1. mars 1975 til 29. febrúar 1976 skal leggja 1% viðlagagjald á
söluskattsstofn allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til.
b) Við gr. bætist:
Rikissjóður skal leggja til Viðlagasjóðs 500 millj. króna, og er ríkisstjórninni heimilt að draga úr útgjöldum ríkisins sem þessari fjárhæð nemur.

Nd.

324. Fyrirspurn

[172. mál]

til utanríkisráðherra um endurskipulagningu utanríkisþjónustunnar.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Hvenær má vænta efnda á marggefnum fyrirheitum um endurskipulagningu

utanríkisþjónustunnar? Hver verða meginatriði þeirrar endurskipulagningar?
Fyrirspuminni óskast svarað með skýrslu í neðri deild Alþingis skv. 32. gr.

þingskapa.

Nd.
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325. Fyrirspum

[173. mál]

til iðnaðarráðherra um nýtingu innlendra orkugjafa í stað olíu.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
1. Hvernig eru áætlanir ríkisstjórnarinnar um hitaveituframkvæmdir um allt land?
Hverjir verða árlegir áfangar? Hver verður árlegur kostnaður og hvernig verður
hann fjármagnaður?
2. Hverjar eru áætlanir rikisstjórnarinnar um rafhitun húsa um land allt þar
sem jarðvarmi er ekki tiltækur? Hverjir verða árlegir áfangar? Hver verður
árlegur kostnaður og hvernig verður hann fjármagnaður?
Fyrirspurninni óskast svarað með skýrslu i neðri deild Alþingis skv. 32. gr.
þingskapa.

Nd.

326. Lög

[84. mál]

um, breyting á útvarpslögum, nr. 19/1971.
(Afgreidd frá Nd. 27. febr.)
Samhljóða þskj. 92.

Nd.

327. Frumvarp til laga

[21. mál]

um trúfélðg.
(Eftir 2. umr. í Nd., 27. febr.)
Samhljóða þskj. 24 með þessari breytingu:
22. gr. hljóðar svo:
Lög þessi oðlast gildi 1. júlí 1975, og falla þá jafnframt úr gildi lög um utanþjóðkirkjumenn, nr. 4 1886, og lög nr. 6 1904, um breyting á þeim lögum.

Ed.

328. Frumvarp til laga

[162. mál]

um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað fbúða
o. fl.
'
I
(Eftir 2. umr. í Ed., 27. febr.)
Samhljóða þskj. 300 með þessari brevtingu:

2. gr. hljóðar svo:
Tekjum af gjaldi þvi, sem um ræðir í 1. gr„ skal varið:
a) Til að styrkja þá aðila, sem nota oliu til hitunar íbúða sinna, og greiðist á
hvern fbúa, sem býr við oliuupphitun, kr. 8 200 á þvi timabili, sem um ræðir
i 1. gr. Þó skulu lifeyrisþegar, sem njóta bóta samkv. 19. gr. laga um almannatryggingar, og aðrir lifeyrisþegar, sem hafa svipaðar heildartekjur, fá greiddan
styrk, sem nemur 1% styrk einstaklings. Olíustyrkur greiðist hverjum framteljanda til skatts og einnig vegna maka og barna, sem eru á framfæri hans og
eigi eru sjálfstæðir framteljendur. Skal hann ekki talinn til tekna við álagningu
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tekjuskatts og útsvars. Styrkur þessi skal ekki greiddur til þeirra, sem eiga
kost á að tengja íbúðir sínar við hitaveitu á þeim ársfjórðungi, sem styrkur
kemur til greiðslu.
b) Til að styrkja rafveitur að því marki, sem þær nota olíu sem orkugjafa til
framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu, þannig að upphitun
með rafmagni verði ekki að jafnaði óhagkvæmari en oliukynding.
c) Til Orkusjóðs til að hraða hitaveitu- og raforkuframkvæmdum vegna hitunar
íbúða, að því leyti sem tekjunum er ekki ráðstafað samkv. a- og b-lið þessarar
greinar.

Nd.

329. Frumvarp til laga

[168. mál]

um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
(Eftir 2. umr. í Nd., 27. febr.)
Samhljóða þskj. 307 með þessari breytingu:
6. gr. hljóðar svo:
Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt i samráði við stjóm Bjargráðasjóðs að bæta
tjón, sem orðið hafa af náttúruhamförum eða verða annars staðar á landinu.

Nd.

330. Breytingartillögur

[162. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað ibúða o. fl.
Frá Karvel Pálmasyni.
1. Við 1. gr. Á eftir orðunum „svo og um aðra framkvæmd’* bætist: Einnig skal
á tímabilinu 1. mars 1975 til 29. febrúar 1976 leggja 20% aukagjald á gjaldskrár hitaveitna og skal því á sama hátt varið til að draga úr áhrifum verðhækkunar á oliu til hitunar íbúðarhúsnæðis.
2. Við 2. gr.
a. Niður falli í a-lið „kr. 8 200“.
b. 1 stað orðanna „sem nemur 1% styrk einstaklings** í a-lið komi: sem nemur tvöföldum styrk einstaklings.
c. c-liður falli niður.

Nd.

331. Breytingartillaga

[162. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir til að draga úr áhrifum oliuverðhækkana á hitunarkostnað ibúða o. fl.
Frá Gunnlaugi Finnssyni.
Við 2. gr. C-liður orðist svo:
Til Orkusjóðs til að hraða raforkuframkvæmdum vegna hifunar íbúða, að því
leyti sem tekjunum er ekki ráðstafað samkv. a- og b-lið þessarar greinar.
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332. Nefndarálit

[162. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað ibúða o. fl.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt málið á tveim fundum sínum og var hinn fyrri sameiginlegur með fjárhags- og viðskiptanefnd Ed. Á þeim fundi voru mættir starfsmenn
viðskiptaráðuneytisins og Þjóðhagsstofnunar og gáfu þeir ýmsar upplýsingar.
Nefndin mælir með frv. eins og það er komið frá Ed. Einstakir nefndarmenn
áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur eða fylgja þeim.
Alþingi, 27. febr. 1975.
ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Gylfi Þ. Gíslason.

Ed.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Lúðvík Jósepsson.
Tómas Árnason.

333. Nefndarálit

Þórarinn Þórarinsson.
Ey. Kon. Jónsson.

[168. máll

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefndir beggja þingdeilda ræddu þetta mál í fyrsta sinn
á sameiginlegum fundi miðvikudaginn 26. febrúar, og þá þegar gerðum við Alþýðubandalagsmenn tillögu um aðra fjáröflun til Viðlagasjóðs en gert er ráð fyrir
í frumvarpinu.
Tillögur okkar voru þær, að söluskattur yrði ekki hækkaður frá því sem nú
er, en í þess stað yrði það söluskattsstig, sem nú rennur til Viðlagasjóðs, framlengt til lengri tíma en gert er ráð fyrir í frumvarpinu, og að auk þess komi til nokkur bein greiðsla úr ríkissjóði á þessu ári. Bentum við á, að á þann hátt mætti
tryggja Viðlagasjóði jafnmiklar tekjur og frumvarpið gerir ráð fyrir til þess að
standa við gefin loforð gagnvart vestmanneyingum og norðfirðingum.
Á þessar tillögur hefur þó ekki verið fallist, og í neðri deild var síðan samþykkt að leggja á 1% söluskatt til viðbótar, sem rynni til Viðlagasjóðs.
I fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar hef ég enn freistað þess að ná samkomulagi um aðra tekjuöflun til Viðlagasjóðs en hækkuii söluskattsins en án
árangiirs, og flvt ég því slíka tillögu á sérstöku þingskjali ásamt Jóni Ármanni
Héðinssyni.
Ég itreka, að hækkun söluskatts er óskynsamleg leið til lausnar á þessum
vanda, en þar sem aðalatriði málsins er að staðið sé við þau fvrirheit, sem gefin
hafa verið um fjárhagsstuðning við norðfirðinga til að bæta hið gifurlega tjón,
sem þar hefur orðið, mun ég greiða frumvarpinu atkvæði, ef fvrrnefnd breytingartillaga okkar verður felld.
Alþingi, 27. febr. 1975.
Ragnar Arnalds.
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Ed.

334. Breytingartillögur

[168. mál]

vifi frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjárðflun til Viðlagasjóðs.
Frá Ragnari Arnalds og Jóni Árm. Héðinssvni.
1. Við 5. gr.
a) Fyrsti málsliður 5. gr. orðist þannig:
Á timabilinu 1. mars 1975 til 30. júni 1976 skal leggja 1% viðlagagjald á
söluskattsstofn allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um sðluskatt, taka til.
b) Við 1. málsgr. 5. gr. bætist:
Rikissjóður skal á árinu 1975 greiða Viðlagasjóði 400 milljónir króna.

Ed.

335. Nefndarálit

[168. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða i Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur rætt málið á tveimur fundum, en annar
fundurinn var sameiginlegur með fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar.
Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins.
Meiri hlutinn, undirritaðir nefndarmenn, leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Minni hlutinn skilar séráliti.
Alþingi, 27. febr. 1975.
Halldór Ásgrimsson,
form.
Axel Jónsson.

Ed.

Jón Helgason,
Jón G. Sólnes,
fundaskr.
frsm.
Albert Guðmundsson.

336. Nefndarálit

[168. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin er sammála um, að sjálfsagt sé að halda áfram fjáröflun til Viðlagasjóðs svo lengi sem þörf er á til þess að hann geti staðið við þær skuldbindingar,
sem hann hefur tekist á hendur vegna náttúruhamfaranna í Vestmannaeyjum.
Nefndin er einnig sammála um, að jafnsjálfsagt sé að afla nauðsynlegs fjár til
þess að bæta það tjón, sem varð vegna snjóflóðanna i Norðfirði, svo og vegna
tjóns, sem orðið hefur eða verða kann vegna slíkra náttúruhamfara annars staðar
á landinu.
Nefndin hefur hins vegar ekki orðið sammála um, hvernig fjár í þessu skyni
skuli aflað. I þessu frv. er gert ráð fyrir því að framlengja gildandi lagaákvæði um
1% viðlagagjald i þessu skyni til ársloka 1975 og bæta við það öðru söluskattsstigi, þannig að söluskattur hækki í 20% frá 1. mars n. k. I nefndinni hefur frv.
hlotið stuðning fulltrúa stjórnarflokkanna og Alþýðubandalagsins.
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Þingflokkur Alþýðuflokksins telur hækkun söluskatts ura eitt stig óþarfa í
þessu sambandi. Hinn 11. desember s. I. gerði stjórn Viðlagasjóðs eftirfarandi tillögu um tekjuöflun til Viðlagasjóðs:
„Það er því tillaga stjórnar sjóðsins, að núverandi tekjustofn verði framlengdur i 12 mánuði, þ. e. til febrúarloka 1976 .......í árslokin 1975 yrði skuldin við
Seðlabankann 827 millj. kr. Þá væri óinnkomið söluskattsstig seinustu 4 mánaðanna, sem áætlast 332 millj. kr., og mundi lækka þessa skuld á fyrstu mánuðum
ársins 1976 i 495 millj. kr. A móti væru eignir sjóðsins skuldabréf til langs tíma
umfram skuldbindingar við aðra en bankann, 1 350 millj. kr........ Afborganir af
þessum skuldabréfum mundu þá greiða skuldina við Seðlabankann á nokkrum
árum.“
Samkvæmt þessu er það skoðun stjórnar Viðlagasjóðs, að fyllilega væri séð
fyrir fjárþörf sjóðsins vegna Vestmannaeyjavandans með því að framlengja gildandi fjáröflunarákvæði til febrúarloka 1976. Þingflokkur Alþýðuflokksins lýsti því
þegar yfir, að hann væri reiðubúinn til þess að styðja slika fjáröflun, og er það enn.
Tjón vegna snjóflóðanna í Norðfirði hefur verið metið á 500 millj. kr. Þegar
lög um neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey voru upphaflega sett 7. febrúar
1973, var talið eðlilegt, að ríkissjóður legði fram nokkurt fé til sjóðsins og drægi
úr útgjöldum sínum sem því svaraði, þannig að byrðarnar dreifðust ekki aðeins á
almenning og fyrirtæki, heldur einnig á opinbera aðila. 1 lögunum sagði því m. a.:
„Rikissjóður skal leggja til Viðlagasjóðs 160 millj. kr„ og er ríkisstjórninni
heimilt að draga úr útgjöldum ríkisins sem þessari fjárhæð nemur,“
Eðlilegt er, að ríkissjóður taki áfram þátt í greiðslu bóta vegna náttúruhamfara í landinu með þvi að draga úr útgjöldum sínum. Með hliðsjón af því, hversu
fjárlög yfirstandandi árs eru miklu hærri en fjárlög ársins 1973, verður það siður
en svo talin ofætlun gagnvart rfkissjóði, að hann leggi nú 500 millj. kr. til Viðlagasjóðs með því að draga úr útgjöldum sínum, en þá hefði sjóðurinn nægilegt
fé til þess að bæta tjónið vegna snjóflóðanna í Norðfirði. Þess vegna er það skoðun
þingflokks Alþýðuflokksins, að til viðbótar frámlengingu á gildandi tekjustofnum
Viðlagasjóðs i tólf mánuði eigi að koma 500 millj. kr. framlag úr ríkissjóði. Með
því móti yrði sjóðnum kleift að standa við allar þær skuldbindingar, sem þingheimur er á einu máli um að sjálfsagt sé að gera.
í þessu sambandi er rétt að vekja sérstaka athygli á, að miðstjórn og samninganefnd Alþýðusambands íslands hefur ritað nefndinni bréf, þar sem hækkun
söluskatts nú er talin algerlega óþörf í sambandi við nauðsynlegar bætur vegna
tjónanna i Vestmannaeyjum og í Norðfirði og henni harðlega mótmælt, enda hafi
kjör launþega undanfarið rýrnað svo mjög, að ókleift sé að bera frekari byrðar.
Verði hækkun söluskatts í 20% samþykkt nú, munu launþegasamtök skoða það
sem beina árás á lifskjör almennings, og mun það auka mjög á þann vanda, sem
við er að etja í samningum launþega og vinnuveitenda. Við núverandi aðstæður
er varla unnt að hugsa sér óhyggilegri ráðstöfun af hálfu stjórnvalda en að magna
enn verðbólgubálið með ónauðsynlegri hækkun á söluskatti og þar með nær öllu
verðlagi, samtímis því sem kaupgjald er bundið með lögum. Þeir þingmenn, sem
segjast vera andstæðingar ríkisstjórnarinnar, en taka þátt í þessari árás hennar á
lífskjör almennings, taka mikla ábyrgð á herðar sér og munu hljóta þungan dóm.
Undirritaður stendur að breytingartillögu ásamt fulltrúa Alþýðubandalagsins i
fjárhags- og viðskiptanefnd. Þar er bent á raunhæfustu leiðina, eins og ástatt
er nú hjá þjóðinni með efnahagsmálin.
Alþingi, 28. febr. 1975.
Jón Árm. Héðinsson.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

146
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Nd.

337. Breytingartillaga

[162. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað ibúða o. fl.
Frá Lúðvík Jósepssyni og Gylfa Þ. Gíslasyni.
Við 2. gr. í stað „kr. 8200“ í a-lið komi: kr. 10 000.

Nd.

338. Breytingartillaga

[162. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnaði ibúða o. fl.
Frá Gunnlaugi Finnssyni.
Á eftir orðunum „svo og um aðra framkvæmd“ í 1. gr. bætist: Einnig skal á
timabilinu 1. mars 1975 til 29. febr. 1976 leggja 20% aukagjald á gjaldskrár hitaveitna og skal því á sama hátt varið til að draga úr áhrifum verðhækkunar á olíu til
hitunar íbúðarhúsnæðis, þar til jöfnuði er náð miðað við rafhitun. Afganginum skal
ráðstafað samkvæmt c-lið 2. greinar. Gjald þetta skal undanskilið við útreikning
á kaupgjaldsvisitölu.

Ed.

339. Breytingartillaga

[168. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir vegna snjóflóða i Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
Frá Steingrími Hermannssyni.
Við 5. gr. Fyrsti málsliður orðist þannig:
Á tímabilinu 1. mars 1975 til 31. des. 1976 skal leggja 1% viðlagagjald á söluskattsstofn allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til.

Nd.

340. BreytingartiIIaga

[162. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir til að draga úr áhrifum oliuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Við 2. gr. C-liður orðist svo:
Til þess að fullgera framkvæmda- og fjármögnunaráætlun um nýtingu innlendra
orkugjafa í stað innfluttrar olíu. Verði áætlunin við það miðuð, að lokið verði við
jarðvarmaveitur, þar sem þær eru hagkvæmar, á árinu 1977 og að fyrir lok þessa
áratugs eigi landsmenn kost á nægri raforku til húshitunar og annarra þarfa. í
áætluninni verði ákveðnar virkjanir, samtenging allra orkuveitusvæða landsins og
breyting á dreifikerfum til að ná þessu marki, enn fremur árleg fjármögnun með
innlendum sparnaði og erlendum lántökum.
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Ed.

341. Lög

[168. mál]

um ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs.
(Afgreidd frá Ed. 28. febr.)

Samhljóða þskj. 329 (sbr 307).

Nd.

342. Lög

[162. mál]

um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl.
(Afgreidd frá Nd. 28. febr.)
Samhljóða þskj. 328 (sbr. 300).

Ed.

343. Tillaga til þingsályktunar

[174. mál]

um áburðarverksmiðju á Norðausturlandi í sambandi við Kröfluvirkjun.
Flm.: Stefán Jónsson.
Alþingi ályktar að láta nú þegai- hefja undirbúning að gerð verksmiðju er
nýti orku frá fyrirhugaðri Kröfluvirkjun til framleiðslu á tilbúnum áburði. Verði
verksmiðjan reist i Norður-Þingeyjarsýslu, annað tveggja á Kópaskeri eða við
Fjallahöfn, eftir því hvor staðurinn þykir heppilegri með tilliti til hafskipahafnar.
Greinargerð.
Nú eru góðar horfur á því, að takast muni að leysa úr brýnustu þörf norðlendinga fyrir raforku til húshitunar og annárs heimilishalds með því að flýta
Kröfluvirkjun og þá fyrst með því að fá til afnota þegar á næsta sumri lítinn
hverfil, er nýti orku úr tilraunaborholu, sem þegar hefur verið gerð, en síðan,
þegar á árinu 1976, að virkja nýjar borholur fyrir 30 megavatta gufuhverfil, og
svo loks á árinu 1977 að tengja annan 30 megavatta hverfil við gufuaflið. Líkur
benda til þess, að þá sé enn ónytjað mjög mikið gufuafl á Kröflusvæðinu, og
að taka megi með sama hætti og tiltölulega litlum tilkostnaði tuga megavatta
orku, þannig að unnt verði að nytja raforku á þessu svæði til iðnaðarframleiðslu.
Nú er svo komið, að mikið vantar á að Áburðarverksmiðja ríkisins í Gufunesi
anni áburðarþörf landsmanna. Tilbúinn áburður hefur hækkað svo mikið í verði
á síðustu missirum, að til stórvandræða horfir, og raunar sýnt að fjöldi bænda
stendur nú þegar ráðþrota gagnvart þessu vandamáli. Líkur benda til þess að
áburðarkostnaður á hvert kilógramm af þurrkuðu heyi verði 11—12 krónur á
sumri komanda. Ljóst er að raforku verður ekki varið til hagkvæmari nota, svo
áð sæmilegt sé, en til áburðarframleiðslu, hvort heldur miðað er við innlendan
markað eða útflutning, þar eð hér er um að ræða undirstöðuvöru til matvælaframleiðslu í sveltandi heimi. Það er einnig sýnt, að með skynsamlegri stefnu í
virkjunarmálum ættum við að geta orðið aflögufærir um raforku í þessu skyni
í sívaxandi mæli á næstu árum.
Enn fremur má telja það auðsætt af áætlunum, sem gerðar hafa verið um
hafnargerð við Grundartanga í Hvalfirði, að okkur á að vera tiltækt lánsfé til
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hafnargerðar á Kópaskeri eða við Fjallahöfn í Norður-Þingeyjarsýslu. ÞangaS er
skammt aS leiða rafmagn frá Kröflusvæðinu, og brýn þörf fyrir höfn í þágu þjóðlegra atvinnuvega sýslubúa. Yrði hafnargerð á þeim slóSum hin mesta lyftistöng
fvrir dreifbýliS, andstætt því sem yrði um hafnargerð við Grundartanga.

Ed.

344. Nefndarálit

[11. mál]

um frv. til 1. um launajöfnunarbætur, bætur aimannatrygginga og verSlagsmál.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fráfarandi vinstri stjórn reyndi með mjög misjöfnum árangri undir forustu
Framsóknarflokksins að hamla á móti verðbólgunni hér á landi. En eins og öllum
er vel kunnugt tókst ekki betur en svo til, að hér á landi ríkti á 12 seinustu mánuðum hennar meiri verðbólga en í öllum öðrum löndum Evrópu og var mæld um
44%. Margt stuðlaði að þessari þróun, en þó langmest stjórnleysi á efnahagsmálum
hér heima. Sett voru lög um viðnám gegn verðbólgu, en þau gerðu takmarkað
gagn og sifellt gengissig og gengisfellingar eyddu jákvæðum ákvæðum áhrifum
laganna.
Núverandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar ákvað að setja nýja
löggjöf. er timabil áðurnefndra laga rynni út, og skyldi sii löggjöf tryggja nægjanlegt svigrúm, eins og það var orðað, fyrir ríkisstjórnina að móta nýja stefnu í
efnahagsmálum þjóðarinnar. með fyrirheiti um að í árslok 1975 yrði verðbólga
hér á landi um 15%. A þeim tíma. sem liðinn er frá setningu bráðabirgðalaga i
þessu skvni með bindingu á kaupgjaldsvisitölu til 1. júní 1975, bendir bókstaflega
ekkert til þess að þessu marki verði náð. Þvert á móti mun seinasta gengisfelling
og svo nú óþarfahækkun á söluskatti úr 19 i 20% valda vaxandi verðbólgu hér
innanlands og skapa nýtt verðþenslutímabil. Varla liður sá dagur að ekki komi
lilkynning nm margvíslegar verðhækkanir á brýnustu lifsnauðsynjum, er orsakast
af gengisfellingunni. Landbúnaðarvörur voru hækkaðar um 12—20% 1. des. s. 1.
og væntanlegt er nýtt verð á þeim nii i marsbvrjun og mun sú hækkun verða
veruleg, þar sem engin leið er að auka niðnrgreiðslur, þvert á móti kann svo að
reynast að þær verði verulega minni er á árið líður.
Þótt lögin geri ráð fvrir launaupnbót hiá þeim. sem minnst hafa, er sú upphæð bundin við hámark. 3 500 kr. á mánuði. Þessi upphæð hverfur því sem dögg
fvrir sólu i verðbólgubálinu og láglaunafólkið er verr sett en áður og munu kjör
þess ekki vera betri en á árinu 1971. Hér er því um umtalsverða kjararýrnun að
ræða. Þessari kjaraskerðingarstefnu núverandi ihaldsstjórnar hefur verkalýðshreyfingin mjög ákveðið mótmælt.
í 3. gr. frumvarpsins eru ákvæði um láglaunabætur til bænda. Vissulega munu
margir bændur vel komnir að þvi að fá kiör sin bætt, en fullkomlega ósanngjarnt
er að verðleggia landbúnaðarvörur með þessu álagi i útsölu til neytenda og leggja
svo söluskatt á láglaunabæturnar. Þessi vinnubrögð eru að mati undirritaðs með
öllu óveriandi og hrein háðung fyrir bá er að þeim standa. Þetta sérálag gerir
nií kr. 7.55 i verðmyndun kindakiöts við seinustu verðákvörðun, og svo er settur
söluskattur til viðbótar er nemur kr. 1.43. Samtals verður þetta því kr. 8.98 i verðinu til nevtenda. Með slikri verðlagningn eru kiör láglaunafólksins beinlinis rýrð
verulega. Rikisstjórnin hefur hugsað sér að sreiða þetta niður, en til bess þarf
auðvitað auknar tekjur. sem afla verður með einu eða öðru móti. Talið er að
heildarupphæð niðurgreiðslna muni nema um 3 600 milljónum króna á vfirstandandi ári, og auk þess gera fiárlög ráð fvrir uppbótum á útfluttar landbúnaðarafurðir um 720 millj. kr. Þrátt fyrir þetta heyrast nú raddir i þá átt, að hækka
þurfi útflutningsuppbætur um 500—600 milljónir eða alls upp í um 1300 milljónir
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króna á yfirstandandi ári. Þessari þróun vill undirritaður alvarlega mótmæla. Svo
virðist, að öllum lögum megi breyta, er snerta kjör hins almenna launþega, en
það er talin árás ef ýjað er að því að endurskoða lög um uppbætur á útfluttar
landbúnaðarafurðir. Allir sanngjarnir m,enn hljóta þó að sjá nauðsyn á því að taka
til endurskoðunar löggjöfina um verðlagningu landbúnaðarvara og bætur á umframframleiðslu, sem flytja verður út úr landinu.
Forsvarsmenn launþegasamtakanna hafa undanfarnar vikur átt viðræður við
hæstvirta ríkisstjórn um úrbætur í kjaramálum og þó fyrst og fremst leitast við
að finna möguleika á bótum til þeirra, er lægri laun hafa en 60 000 kr. á mánuði.
Ríkisstjórnin talar nú um að mæta nýjustu hækkunum vegna gengisfellingarinnar
og hækkun á söluskatti með nýjum verðlagsuppbótum eða láglaunagreiðslum, og
er talað um allt að 3 600 kr. á lægstu launaviðmiðun, á daglaunin. Þetta á að lögbjóða. En því miður hrekkur þetta alls ekki til á móti þeim hækkunum, sem orsakast af aðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna gengisfellingar og hækkunar söluskatts.
Það er því staðreynd, að hvernig sem talsmenn ríkisstjórnarinnar reyna að
setja þessar tölur sem hlutfall á laun og fá með því út sem hæsta prósentutölu,
eru verk ráðherranna þau ein, að þeir taka meira frá þessu fólki en þeir stuðla
að því að það fái til baka. Alþýðuflokkurinn mótmælir harðlega þessari lífskjarastefnu rikisstjórnarinnar. Við minnum enn einu sinni á hinn stóra hóp öryrkja
og aldraðs fólks, er með engu móti getur bætt sér upp rýrnandi lífskjör og voru
þau ekki of góð.
Alþýðuflokkurinn krefst þess að ríkisstjórnin komi fram með raunhæfar tillögur til umræðna til þess að draga úr útgjöldum ríkissjóðs og fullt samstarf sé
haft við stjórnarandstöðuna í þessum málum. Það er sýndarmennska ein að slá
fram, að ríkisstjórnin ætli sér að draga úr ríkisútgjöldum allt að 3.5 milljörðum,
án þess að byrja að ræða það við þingmenn eða samtök sveitarfélaga, og fullyrða
á sama tíma að markmiðið sé óbreytt að full atvinna verði tryggð.
Alþingi, 28. febr. 1975.
Jón Árm. Héðinsson.

Sþ.

345. Tillaga til þingsályktunar

[175. mál]

um skipunartíma opinberra starfsmanna.
Flin.: Ellert B. Schram.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að talia upp þá reglu við skipun
háttsettra opinberra starfsmanna, að skipunartími þeirra verði miðaður við 4—6
ár í senn. Ríkisstjórnin beiti sér fyrir nauðsynlegum lagabreytingum i samræmi
við þessa ákvörðun.
Greinargerð.
Þegar opinberir starfsmenn eru skipaðir er það meginregla hér eins og annars
staðar, að skipun þeirra sé óuppsegjanleg. Frávik frá þeirri reglu eru þau, að starfsmaður brjóti af sér, starfið sé lagt niður eða fullnægi ekki almennum skilyrðum,
sbr. lög nr. 38/1954. Að öðrum, kosti halda þeir starfi sínu þar til þeir ná hámarksaldri. I þessu er fólgið mikið öryggi fyrir viðkomandi starfsmenn og skapar um
leið nokkra festu í opinberri stjórnsýslu. Með löngu starfi öðlast menn reynslu
og þekkingu, sem getur reynst ómetanleg.
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A hinn bóginn hefur verið bent á, að starfsmenn gerist værukærir og vanabundnir á löngum starfsaldri og að embætti og starfsemi þeirra staðni, þegar sömu
starfsmennirnir séu ráðandi þar um langan aldur.
Ljóst er, að ekki er fært né rétt að breyta þeirri meginreglu, að opinber störf
séu óuppsegjanleg, enda felast í þeirri reglu ein mikilvægustu réttindi opinberra
starfsmanna. Sú regla þarf þó ekki að ná til allra opinberra starfsmanna, og er
þá átt við æðstu embættismennina, ráðuneytisstjóra, forstjóra stofnana, deildarstjóra og önnur umfangsmikil embætti. öll eru þessi embætti vel launuð og eftirsóknarverð sem slík, og liklegt má telja, að menn sækist ekki eftir þeim vegna
æviráðningarinnar, heldur vegna mannaforráðanna, starfsins sjálfs og þeirrar stöðu,
sem embættið skapar viðkomandi. Ef menn standa sig í starfi, má gera ráð fyrir
að þeim gefist kostur á endurráðningu að skipunartimanum liðnum, ef hann er
takmarkaður, en ella hafi þeir skapað sér slíkt álit, að engum vandkvæðum væri
bundið að ganga inn i önnur jafnvel launuð störf. Takmarkaður skipunartimi
væri hins vegar frekara aðhald um að rækja starf sitt af kostgæfni, sem, aftur
kæmi stofnuninni til góða.
Mikilsvert er, að hæfir menn gegni æðstu embættum stjórnkerfisins. Þeir móta
stofnun og embætti meir en flestir aðrir, ráða vinnubrögðum og þeirri þjónustu,
sem stofnun þeirra veitir. Þess eru mörg dæmi, að embættismenn hafi gerst svo
áhrifamiklir, að litlu hafi skipt, hvaða ráðherrar hafi verið yfirmenn þeirra frá
einum tíma til annars.
M. a. af þessum ástæðum hefur sú skoðun fengið byr undir báða vængi, að
háttsettir og áhrifamiklir embættismenn eigi að vera undir einhverju aðhaldi. Flestir munu sennilega viðurkenna, að það sé óæskilegt og óviðunandi að stofnun sitji
uppi með forstjóra, sem reynist ófær til starfsins eða er dragbitur á framgang
mála vegna ihaldssemi eða skilningsleysis á hlutverki sínu.
Það skal tekið fram, að þetta er ekki sagt að neinu gefnu tilefni. Yfirleitt eru
embættismenn hér á landi hæfir menn. Og það er ekki vilji flutningsmanns, að sú
stefna, sem tillagan felur í sér, taki til þeirra, sem nú eru í starfi, hún verði hins
vegar tekin upp smám saman við ráðningar nýrra rnanna í slík embætti.

Sþ.

346. Tillaga til þingsályktunar

[176. mál]

um endurskoðun á opinberri þjónustustarfsemi.

Flm.: Ellert B. Schram.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hefja þegar í stað skipulega endurskoðun á opinberri þjónustustarfsemi með það fyrir augum að fela einstaklingum,
félögum eða fyrirtækjum ýmsa þjónustu eða verkefni, sem hið opinbera hefur nú
með höndum.
Greinargerð.
1 stjórnmálum hefur löngum verið ágreiningur um, hversu opinber þjónustustarfsemi eigi að vera umfangsmikil. í því sambandi verður að gera greinarmun
á félagslegri þjónustu, svo sem tryggingum, skólafræðslu, heilsugæslu o. s. frv., og
svo hins vegar sérstakri þjónustustarfsemi, svo sem flutningum, viðgerðum, viðskiptum hvers konar o. s. frv.
Hvað hina almennu félagslegu þjónustu snertir er ekki deilt um tilveru hennar
eða að hún skuli vera í höndum hins opinbera. Má enginn skilja þessa tillögu svo,
að verið sé að leggja til að slík þjónusta verði lögð niður eða falin öðrum. Hins
vegar beinist athyglin að tilhögun og rekstri þeirrar samfélagslegu þjónustustarf-
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semi, sem veitt er af hinum ýmsu ríkisstofnunum. Enginn vafi er á því, að með
aukinni samvinnu við einstaklinga, félög eða fyrirtæki, sem gætu tekið að sér
einstök verkefni, vissa afmarkaða þætti starfseminnar, mætti mjög bæta þjónustuna og koma á sparnaði og hagræðingu.
Þess er skemmst að minnast, að rekstur Tryggingastofnunar ríkisins var endurskoðaður með hagræðingu fyrir augum og skilað skýrslu þar að lútandi í febr.
1973. Niðurstöður þeirrar athugunar voru m. a. þær, að með samvinnu við banka
og skýrsluvinnslufyrirtæki mætti breyta fyrirkoinulagi þjónustunnar til hagræðis
fyrir viðskiptavini stofnunarinnar og sparnaðar fyrir hana sjálfa.
Annar meginþáttur þessarar tillögu beinist að hinni sérstöku þjónustustarfsemi, sem flokkast getur undir atvinnurekstur með einum eða öðrum hætti. Slík
starfsemi á vegum hins opinbera hefur mjög færst i aukana á síðari árum. Minnt
skal á, að fjáfrlög hafa á einum áratug hækkað úr 3 milljörðum kr. í 47 milljarða
kr. Vitaskuld á verðbólgan stærsta þáttinn í þessari hækkun fjárlaganna, en vaxandi
umsvif ríkisins hafa og haft sin áhrif.
Almenningur, stjórnmálaflokkar og hagsmunasamtök hafa tamið sér þann sið
að gera kröfur á hendur ríkisvaldinu um, hina margvíslegustu hluti, jafnt framkvæmdir sem þjónustu. Alþingismenn hafa gengið fremst í þessum hópi kröfugerðarmanna og verið ólatir við að flytja inn i þingið hvers konar kröfur, sem
fram eru bornar.
Nú skal ekki gert lítið úr þeim þörfum, sem standa að baki slíkri kröfugerð.
En það er auðvitað viðs fjarri að öll slik þjónustustarfsemi sem um er beðið þurfi
að vera starfrækt af ríkisvaldinu. Flutningsmaður þessarar tillögu er þeirrar skoðunar, að það sé að jafnaði farsælla að einföld og viðráðanleg þjónustustarfsemi
sé rekin á vegum sjálfstæðra fyrirtækja. Skal ekki farið út í rökstuðning fyrir
þvi sjónarmiði, enda eru þær röksemdir margræddar og skýrðar.
Telja verður, að ríkisvaldið hafi nú þegar á sínum, vegum margvíslega starfsemi og þjónustu, sem kanna verður, hvort ekki verði falin öðrum aðilum í þjóðfélaginu með jafngóðum eða betri árangri. Þar má m. a. nefna prentsmiðjurekstur,
verksmiðjur, verkstæði, mötuneyti, skipaútgerð, ferðaskrifstofu, flutningastarfsemi,
bókaútgáfu, innflutning o. s. frv., o. s. frv. Alla slíka opinbera þjónustustarfsemi
skal nú endurskoða með ofangreint markmið í huga.

Nd.

347. Tillaga til þingsályktunar

[177. mál]

um beizlun orku og orkusölu á Austurlandi.
Flm.: Sverrir Hermannsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um:
1. að lokið verði hið fyrsta rannsókn á byggingu Fljótsdalsvirkjunar (1. áfanga
Austurlandsvirkjunar),
2. að leitað verði eftir kaupanda að raforku með stóriðju staðsetta í Reyðarfirði
fyrir augum.
Greinargerð.
í aðalatriðum er till. þessi endurflutt, en hún var áður flutt s. 1. vetur.
Fyrri till. fylgdi svo hljóðandi grg., sem aðeins er stytt, samræmis vegna:
„Ástandið í orkumálum heimsins er nú íneð þeim hætti, að telja má fullvíst, að
orkuverð tvöfaldist a. m. k., ef ekki meira, og eftirspurn eftir raforku til stóriðju
vaxi mjög.
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Ber því brýna nauðsyn til að hraða öllum rannsóknum á orkulindum okkar
og möguleikum þeirra, ekki hvað sízt þeim, sem líklegastir eru til að gefa okkur
kost á stórfelldri og hagkvæmri stóriðju hér á landi.
í áætlun Orkustofnunar uin forrannsóknir á vatnsorku íslands frá því í ágúst
1969 er reiknað með því, að unnt sé að byggja orkuver austur í Fljótsdal með
framleiðslugetu um 8000 Gwh/ári (8000 millj. kwh/ári) með því að veita þar
sainan vötnuni, og við það mætti einnig auka orkuframleiðslugetu Lagarfoss upp
í 390 Gwh/ári, en þetta samsvarar rúmlega helmingi orkuframleiðslugetu allra
stóránna á Suðurlandi, þeirri sem, hagkvæm getur talizt (15 750 Gwh/ári).
Vatnsorka annarra landshluta er ekki nema brot af þessu.
í áætlun um stofnkostnað stórvirkjana á Suðurlandi og Austurlandi, sem Orkustofnun lét gera í jan. 1971, kemur í Ijós, að verðmismunurinn er hvergi marktækur miðað við þær rannsóknir, sein þá lágu fyrir, og Austurlandsvirkjun sízt
dýrari en Suðurlandsvirkjanir.
Fyrsti áfangi Austurlandsvirkjunar vrði Jökulsá i Fljótsdal með vatnsmiðlun
á Eyjabökkum, þar sem Kelduá o. fl. smáám væri veitt í þá miðlun. Samkvæmt
áætlun Orkustofnunar frá því í des. 1971 væri hagkvæmasta stærð þeirrar virkjunar
um 230—240 MW.
Fyrst eftir að áætlun um Austurlandsvirkjun var lögð fram, komst verulegur
skriður á rannsóknir á þeim stöðum, en nú virðist sem mikið hafi verið dregið úr
þeim og rannsóknirnar færzt yfir á aðra landshluta, sem er mjög óæskileg þróun.
Kostir Austurlandsvirkjunar eru mjög margir og því mikilsvert, að undirbúningsrannsóknum þar verði hraðað eftir föngum.
Austurlandsvirkjun er í rauninni eini stórvirkjanamöguleikinn sambærilegur
við Suðurland og er einnig mikilsverð til að skapa aukið jafnvægi í byggð landsins. Óheppilegt væri að nota suðvesturlandsorkuna að mestu til stóriðju, þar sem
hennar mun fyrr en seinna þörf til almennra nota á mestu þéttbýlissvæðum
landsins.
Auðvelt er að tengja Austurlandsvirkjun við raforkukerfi Suðvesturlands með
byggðalínu um suðurströndina. Með tilliti til jarðfræði og náttúruhamfara er hún
vel i sveit sett og gæti því aukið á orkuöryggi landsins.
Veðrátta Austurlands er allt önnur en á Suðurlandi, þannig að sjaldgæft er,
að lélegt vatnsár sé á báðum stöðum, svo að með slíkri samtengingu gætu virkjanir bætt hvor aðra upp.
Jarðlög til mannvirkjagerðar við virkjun Jökulsár í Fljótsdal eru talin vel
traust, og stöðvarhússtæði liggur i miðri svcit með hagstæðuni samgöngumögu-

leikuni við Egilsstaðaflugvöll og Reyðarfjörð sem höfn, en það er meira en hægt
er að segja um virkjunarstæði inni á hálendi landsins.
Isavandamál eru þar í lágmarki miðað við islenzkar aðstæður.
Stækkunarmöguleikar eru þar mjög miklir, og af samanburðarkostnaðaráætlunum má sjá, að stofnkostnaður hvers áfanga er mjög hliðstæður, svo að fyrir
fram fjárfestingar eru þar litlar sem engar.
Vatnsmiðlun Fljótsdalsvirkjunar gerir Lagarfossvirkjun örugga með vatn allan
ársins hring, einnig þó að annar áfangi hennar væri byggður, svo að nýting og
rekstur hennar væri í hámarki.
Fiskræktarskilyrði í Lagarfljóti mundu batna vegna hins jafna rennslis, minni
jökulaurs og minni flóðahættu, vegna þess að miðlunarlónin draga mjög úr flóðum.
Landspjöll af völdum slíkrar stórvirkjunar eru i lágmarki. Að vísu mundi
nokkuð af góðum sumarafréttarlöndum Fljótsdælinga fara undir vatn í Eyjabakkalóni. Slikt þyrfti auðvitað að bæta með uppgræðslu eða á annan hátt. Aftur á móti
mundi rennsli Lagarfljóts jafnast, og jafnvel þó að hinum stóránum. yrði veitt yfir
í Fljótsdal, er auðvelt að ganga þannig frá því, að rennsli Lagarfljóts yrði ekki
öllu meira en meðal-ágústrennsli þess, svo að landspjöll af þess völdum yrðu
hverfandi lítil.

Þingskjal 347—349

1169

Viðvíkjandi staðsetningu stóriðju, sem nýtti þessa orku, virðist varla nokkur
annar staður en Reyðarfjörður koma til greina. Ber þar margt til, og skal hér tilfært nokkuð það helzta.
Reyðarfjörður er sá eini af Austfjörðum, sem er í góðu vegasambandi við Fljótsdalshérað og þar með Egilsstaðaflugvöll. Héraðið er mjög góður landbúnaðarbakhjarl fyrir það þéttbýli, sem skapaðist í kringum slika stóriðju. Nýi hringvegurinn kemur til með að tryggja nokkuð öruggar vclrarsamgöngur við þéttbýli Suðvesturlands. HafnarskiJyrði við Reyðarfjörð eru ákjósanleg, hafíshætta lítil sem
engin. Frá sjónarmiði samgangna er því Rcyðarfjörður mcð Egilsstaði og Fljótsdalshérað í bakgrunni mjög vel settur.
Landrými er meira í Reyðarfirði en víðast hvar annars staðar á Austfjörðuin,
en slíkt er nauðsynlegt fyrir þéttbýlismyndunina. Einnig mundi háspennulínulögn
frá Fljótsdal til Reyðarfjarðar vera ein sú stytzta, sem völ er á. Aðeins Breiðdalsvík og Vopnafjörður geta keppt við Reyðarfjörð um landrými, en flestar aðrar aðstæðui' á hinn bóginn Reyðarfirði í vil.
Hin nýju viðhorf í orkumálum heimsins hafa gerbreytt viðhorfunum íslenzku
vatnsafli í vil. Var þó enginn í vafa um áður, að í því fælist mikill fjársjóður.
Sterkar likur benda til, að orkukaupendur séu nú auðfundnir erlendis. Þegar þeir
koma til skjalanna, virðist engin áhætta því samfara að stofna til skulda erlendis
og afla þann veg fjár til stórvirkjana.“

Ed.

348. Breytingartillaga

[95. mál]

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá Ragnari Arnalds.
Við 11. gr. Aftan við greinina komi:
Heimilt er að láta þetta ákvæði einnig ná til þcttbýlis með 50—200 íbúa.

Ed.

349. Frumvarp til laga

[95. mál]

um breyting á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.

(Eftir 2. umr. í Ed., 3. mars.)
1- gr.

1. mgr. 10. gr. orðist svo:
Vegamálastjóri semur tillögur að vegáætlun fvrir þjóðvegi, aðalfjallvegi, aðra
fjallvegi, þjóðgarðavegi og vegi að fjölsóttum ferðamannastöðum til fjögurra ára
í senn til leiðbeiningar um skiptingu þess fjár, sem til ráðstöfunar er hverju sinni
til vegagerðar. Skal áætlunin annars vegar gera grein fyrir þeim framkvæmdum,
sem fyrirhugaðar eru á tímabilinu, en hins vegar þeirri fjáröflun, sem gert er ráð
fyrir vegna þeirra.
2. gr.
í stað 2. mgr. 11. gr. komi tvær mgr., sem orðist svo:
I vegáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðun um heildarkostnað hvers
mannvirkis þrjú fyrstu ár áætlunartímabilsins.
Hálfum hundraðshluta af tekjum samkvæmt lögum um fjáröflun til vegagerðar, nr. 79/1974, skal varið til rannsókna og tilrauna við vega- og gatnagerð
undir stjórn vegamálastjóra.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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3. gr.
Við 12. gr. bætist:
.... eða að orkuveri.
Heimilt er að taka í tölu landsbrauta vegi að flugvöllum utan kaupstaða, þar
sem reglubundið áætlunarflug hefur verið starfrækt samkvæmt leyfi samgönguráðuneytisins i eitt ár eða lengur. Enn fremur er heimilt að taka í tölu landsbrauta
vegi að skólastöðum og öðrum hliðstæðum stöðum, þar sem visir að þorpi hefur
myndast vegna þeirrar starfsemi, sem þar fer fram.
4. gr.
I stað orðanna „300 íbúum“ í c-lið 19. gr. komi: 200 ibúum.
1 stað orðanna „og bryggjum" í d-Iið komi: bryggjum, sjúkraflugvöllum og
skipbrotsmannaskýlum.
3. mgr. orðist svo:
Sýsluvegur samkvæmt a-lið þessarar greinar skal aldrei teljast ná nær býli
en 50 m, ef hann endar þar.
5. gr.
Við 20. gr. bætist:
Heimilt er að styrkja af fé sýsluvegasjóðs lagningu og viðhald vega að sumarbústaðahverfum, enda náist samkomulag um mótframlag af hálfu eigenda og um
afnot vegarins.
6. gr.
21. gr. orðist svo:
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a. m. k. andvirði þriggja dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri
verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið
er lagt á.
Hreppsfélag getur ákveðið að greiða til sýsluvegasjóðs allt að tvöfalt hærri
upphæð en getur í 1. mgr., og skal sú ákvörðun tilkynnt sýslumanni fyrir 15.
febrúar. Siðan ákveður sýslumaður gjald hvers hrepps og tilkynnir oddvita fyrir
1. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi siðar en á næsta manntalsþingi.
7. gr.
2. mgr. 23. gr. orðist svo:

Vegaskattur skal neana 2.0 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja, en
3.0 af þúsundi af fasteignamatsverði landa og lóða.
8. gr.
1. mgr. 28. gr. orðist svo:
Af tekjum vegamála samkv. lögum um fjáröflun til vegagerða skal árlega
veita til sýsluvega upphæð, sem sé eigi lægri en tvöföld heildarupphæð innheimtra
sýsluvegasjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan því ári, sem fjárlög eru samin.
Frá því dregst þó mótframlag ríkissjóðs, sem þegar hefur verið greitt samkv. síðustu málsgr. þessarar greinar.
Við 28. gr. bætist:
Framlag, sem hreppur kann að hafa greitt umfram lágmark samkvæmt 21. gr„
skal, ásamt mótframlagi ríkissjóðs, sem heimilt er að greiða á sama ári og framlag
hrepps er innheimt, renna óskipt til sýsluvega í viðkomandi hreppi, án tillits til
2. mgr. 28. gr.
9. gr.

1 stað orðanna „300 íbúa“ í 30. gr. komi: 200 íbúa.
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10- gr.
I stað orðanna „300 íbúa“ í 32. gr. konii: 200 íbúa.
1 stað orðanna „samkv. XIV. kafla laga þessara" komi: samkv. lögum um
fjáröflun til vegagerðar.
Síðasti málsl. 1. mgr. („Ráðherra er þó heimilt að undanskilja tekjur vegamála, sem varið er til framkvæmda við hraðbrautir“) falli niður.
11. gr.
34. gr. laganna orðist þannig:
Af heildarframlagi því, sem veilt er lil lagningar þjóðvega i kaupstöðum og
kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlcga lialda eftir 25 af hundraði, og skal því fé
ráðstafað eftir tillögu vegamálastjóra, að fenginni umsögn Sambands íslenskra
sveitarfétaga, til að flýta framkvæindum þar sem sérstök ástæða þykir til að Ijúka
ákveðnuin áfanga, eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum.
12. gr.
2. mgr. 44. gr. orðist svo:
Fjallvegir, sem tengja saman landshluta, nefnast aðalfjallvegir. Skulu þeir, þjóðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðainannastöðum, taldir sérstaklega i vegáætlun samkv. 10. gr.
13. gr.
4. tl. 52. gr. orðist þannig:
Kostnaður við viðhald brúa á sýsluvegum greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
14. gr.
Aftan við 59. gr. bætist ný mgr.:
Vegagerðin skal leitast við að rykbinda þjóðvegi, þar sem þeir liggja um hlöð
eða næsta nágrenni íbúðarhúsa, eftir því sem fé er veitt til á vegáætlun.
15. gr.
60. gr. orðist svo:
Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning þann, er nýr vegur kann að
hafa í för með sér, má ákveða cftir samkomutagi milli landeigenda og uinboðsmanns þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, og skal þá
ákveða bætur með mati samkvæmt lögum mn framkvæmd eignarnáms.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi, skal fella meginmál þeirra inn í vegalög nr.
80, 10. júlí 1973, og gefa þau út svo breytt.
Ákvæði til bráðabirgða:
A árinu 1975 skulu dagsetningar í 2. mgr. 21. gr. breytast þannig, að í stað
15. febrúar komi 15. april og í stað 1. mars komi 1. mai.

Sþ.

350. Fyrirspumir.

fl78. raál]

I. Til fjármálaráðherra um skattfrjáls framlög í varasjóði.
Frá Geir Gunnarssyni.
Hve háa fjárhæð hafa fyrirtæki fengið dregna frá tekjum við álagningu
skatta vegna ráðstöfunar hluta tekjuafgangs í varasjóði s. 1. 7 ár?
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II. Til landbúnaðarráðherra um hitaveitu á Hólastað og í nágrannasveitarfélðgum.
Frá Páli Péturssyni.
Er ekki hæstvirtur landbúnaðarráðherra fús til þess að beita sér fyrir því
að gerð verði könnun á því, hvort ekki sé á Reykjum í Hjaltadal nægur jarðhiti til þess að ráðlegt sé að koma upp hitaveitu fyrir skólasetrið á Hólum,
enda náist samkomulag um undirbúning að gerð hitaveitu þessarar við eiganda Reykja og við Hólahrepp og ef til vill Hofshrepp og Hofsós?

Nd.

351. Frumvarp til laga

T179. ínál]

um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 29. mars 1961.
Flm.: Lárus Jónsson, Gunnlaugur Finnsson, Karvel Pálmason,
Sighvatur Björgvinsson, Ólafur G. Einarsson.
1. gr.

Á eftir 109. gr. laganna komi nýr kafli, V. kafli, er orðist svo:
Um landshlutasamtök sveitarfélaga.
110. gr.
Ákvæði kafla þessa gilda um landshlutasamtök sveitarfélaga, þ. e. Samtök
sveitarfélaga í Reykjaneskjördæmi, Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi,
Fjórðungssamband Vestfirðinga, Fjórðungssamband Norðlendinga, Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi og Samtök sveitarfélaga í Suðurlandskjördæmi.
Ákvæði þessa kafla gilda um Reykjavíkurborg, eftir því sem við á, sbr. einkum
b-lið 112. gr., en ákvæði kaflans hagga ekki gildandi reglum um stjórn borgarinnar.
111. gr.
Sérhvert sveitarfélag á aðild að samtökum sveitarfélaga í sínum landshluta.
Samtökunum er heimilt að veita sýslufélögunum aðild að landshlutasamtökunum.
112. gr.
Hlutverk landshlutasamtakanna er:
a. að vinna að sameiginlegum hagsmunum sveitarfélaga og héraða i umdæmi sínu

og landshlutans alls,
b. að vinna að áætlanagerð varðandi landshlutana í samráði við Framkvæmdastofnun ríkisins,
c. að vinna að öðrum verkefnum samkvæmt lögum,
d. að vinna að framkvæmdum á samþykktum aðalfunda samtakanna og annast
almennt ráðgjafastarf í þeirra þágu.
113. gr.
Hver sveitarstjórn kýs fulltrúa og varafulltrúa á aðalfund samtakanna eftir
hverjar sveitarstjórnarkosningar eða oftar, sé það ákveðið í samþykktum samtakanna. Kjörgengir eru aðalfulltrúar og varafulltrúar í sveitarstjórn og framkvæmdastjórar sveitarfélaga.
Sveitarfélagmeð
300 íbúa eða færri kýs einn aðalfulltrúa
—
—
301— 700 íbúa
— tvo
—
701— 1500 —
— þrjá
—
— 1501— 2500 —
— fjóra
—
—
— 2501— 5000 —
— fimm
—
—
— 5001—10000 —
— sex
—
—
— 10001 o. fl.
—
— sjö
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Heimilt er einstökum iandshlutasamtökum að ákveða fulltrúafjölda með öðrum
hætti en greint er í 2. mgr., enda sé ákvæði um það i samþykktum samtakanna, sem
ráðherra staðfesti.
Eigi sýslufélag aðild að landshlutasamtökunum, sbr. 111. gr„ skal sýslunefnd
kjósa einn fulltrúa og varafulltrúa úr sínum hópi, sbr. 1. mgr.
114. gr.
Æðsta vald í málefnum landshlutasamtakanna er í hönduin aðalfunda þeirra,
sem haldnir skulu ár hvert.
Á aðalfundi skal kosin stjórn samtakanna, 5—11 menn, eftir því sem nánar er
áltveðið í samþykktum, og jafnmargir varamenn. Formaður er kosinn sérstaklega.
Séu stjórnarmenn fleiri en 7, er þeim heimilt að kjósa þriggja manna framkvæmdaráð, eftir því sem nánar er kveðið á í samþykktum.
Stjórnin fer með yfirstjórn samtakanna milli aðalfunda og hefur umsjón með
störfum samtakanna og fjárreiðum.
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra og annað starfslið samtakanna.
115. gr.
Tekjur samtakanna eru:
a. Árgjöld aðildarsveitarfélaganna, skv. samþykktum aðalfundar.
b. Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarféiaga, skv. lögum um tekjustofna sveitarfélaga.
c. Aðrar tekjur.
Ákvæði þessarar greinar taka ekki til Reykjavíkurborgar.
116. gr.
Nánar skal kveðið á um skipulag og stjórn einstakra landshlutasamtaka í samþykktum þeirra, sem staðfestar skulu af ráðherra og birtar í B-deild Stjórnartíðinda.
í samþykktum skal enn fremur kveðið á um gerð fjárhagsáætlunar og ársreikninga
samtakanna, starfssvið framkvæmdastjóra o. fl.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Landshlutasamtök sveitarfélaga skulu hafa sent ráðherra samþykktir sínar til
staðfestingar fyrir árslok 1975.
Sveitarfélögum, sem ekki áttu beina aðild að landshlutasamtökum sveitarfélaga
við gildistöku þessara laga, er heimilt að fela fulltrúa sýslunefndar, sbr. 2. mgr.
111. gr„ umboð gagnvart landshlutasamtökunum til loka kjörtímabils sveitarstjórna 1978.
Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á síðustu tveim þingum að beiðni stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga, en varð ekki útrætt. Frv. er endurflutt vegna ítrekaðra óska sveitarstjórnarmanna. Það hefur verið til athugunar hjá milliþinganefnd í byggðamálum.
Nefndin hefur gert forsætisráðherra grein fyrir afstöðu sinni til lagasetningar um
landshlutasamtökin. 1 þeirri skýrslu segir svo orðrétt um þetta efni: „Eins og yður
hefur áður verið gerð grein fyrir bréflega, telur nefndin mikla nauðsyn á því, að
lög verði sett um landshlutasamtökin. Nefndinni er jafnframt að sjálfsögðu kunnugt
um þá almennu endurskoðun, sem fram fer á sveitarstjórnarlögum. Hins vegar virðist
ástæða til að óttast, að sú yfirgripsmikla endurskoðun taki langan tíma og verði
a. m. k. ekki lokið fyrir það þing, sem nú situr. Nefndin hefur því orðið sammála
um að leggja til, að rammalög verði sett um landshlutasamtökin, sem síðar verði
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felld inn i hina almennu endurskoðun. Sýnist nefndinni rétt, að frv. það, sem lagt
var fram á siðasta þingi, verði lagt fram óbreytt.“
Svo hljóðandi greinargerð fylgdi frv. frá hálfu stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, þegar það var flutt á síðasta þingi:
Forustumenn landshlutasamtaka sveitarfélaga hafa eindregið óskað þess, að
Samband íslenskra sveitarfélaga hlutaðist til um, að meðf.vlgjandi frumvarp fengist
flutt og afgreitt á yfirstandandi þingi.
Landshlutasamtök sveitarfélaga hafa verið stofnuð og hafa starfað í nokkur ár
í öllum landshlutum utan Reykjavíkur. Þykir þeim og Sambandi islenskra sveitarfélaga timi til kominn, að tilvera þeirra verði staðfest í lögum og að í sveitarstjórnarlögum séu ákvæði um þau.
Að formi til felur frv. í sér viðauka við sveitarstjórnarlögin, nr. 58 frá 29. mars
1961, en efnislega hefur frv. að geyma ákvæði um landshlutasamtök sveitarfélaga:
hver þau séu, um aðild að þeim, um hlutverk þeirra, um kosningu á aðalfundi þeirra
og um tekjur þeirra.
Ákvæði frv. hagga í engu ákvæðum gildandi laga um einstök sveitarfélög og
sýslufélög.
Um 110. gr.
í 1. mgr. þessarar gr. eru landshlutasamtökin talin upp. Umdæmi þeirra eru
einstök kjördæmi nema á Norðurlandi, þar sem Fjórðungssamband Norðlendinga
nær yfir bæði kjördæmin.
Reykjavikurborg er utan við landshlutasamtökin, enda eina sveitUrfélagið, sem
er sérstakt kjördæmi, en rétt þótti, að kveðið væri á um, að ákvæði frv. giltu um
Reykjavíkurborg, eftir því sem við ætti. Sýnist þar einkum koma til greina ákvæði
b-liðs 112. gr. frv. um áætlanagerð.
Um 111. gr.
I 1. mgr. gr. felst, að öllum sveitarfélögum sé skylt að eiga aðild að landshlutasamtökum. Reyndar er það svo, að langflest sveitarfélög eru þegar orðin aðilar að
samtökunum og í sumum umdæmum öll sveitarfélög. Samkvæmt lögum er öllum
sveitarfélögum skylt að eiga aðild að sýslufélögum, og sýnist ekki siðri ástæða vera
til, að sama regla gildi um aðild að landshlutasamtökunum.
1 2. mgr. 111. gr. er ákvæði um heimild til að veita sýslufélögum aðild að landshlutasamtökunum. Rétt þótti að hafa slíka heimild í frv. til samræmis við gildandi
ákvæði laga sumra landshlutasamtakanna, sbr. og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða
og 4. mgr. 113. gr. um kosningu fulltrúa sýslufélaga.
Um 112. gr.
í gr. þessari eru hlutverk landshlutasamtakanna talin i fjórum stafliðum. Er
það i samræmi við gildandi lög og samþykktir landshlutasamtakanna, sbr. og 10.
gr. laga nr. 93/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins.
Um 113. gr.
í þessari gr. eru ákvæði um, hvernig háttað skuli kosningu á fulltrúum sveitarfélaganna á aðalfundi landshlutasamtakanna, svo og á fulltrúum sýslufélaga, þar
sem þau eiga aðild.
I 3. mgr. gr. er einstökum sveitarfélöguin heimilað að ákveða fulitrúafjölda með
öðrum hætti en skv. aðalreglunni i 2. mgr., enda staðfesti ráðherra ákvæði í samþykktum þar um. Er þetta talið nauðsynlegt, til þess að unnt verði að taka tillit til
breytilegra aðstæðna í landshlutunum.
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Um 114. gr.
1 þessari gr. eru ákvæði um yfirstjórn samtakanna, stjórn þeirra og kosningu
stjórnar. Vegna mismunandi aðstæðna i landshlutunum þykir ekki rétt að fastákveða fjölda stjórnarmanna. Gert er ráð fyrir, að hann verði ákveðinn i samþykktum einstakra landshlutasamtaka.
Um 115. gr.
Grein þessi þarfnast ekki skýringa.
Um 116. gr.
Þar eð í frv. felast aðeins meginákvæði um. landshlutasamtök sveitarfélaga,
er í þessari grein ákvæði um, að einstök landshlutasamtök setji sér samþykktir
(lög), þar sem nánar verði kveðið á um skipulag og stjórn hverra landshlutasamtaka. Enn fremur verði í samþykktum kveðið á um gerð fjárhagsáætlana og ársreikninga samtakanna, endurskoðun reikninga þeirra, starfssvið framkvæmdastjóra
og önnur atriði, er þurfa þykir. f greininni eru ákvæði um, að ráðherra staðfesti
samþykktir hinna einstöku landshlutasamtaka til að tryggja, að þær séu í samræm.i
við lögin og að sem mest samræmi verði milli samþykkta einstakra landshlutasamtaka. Þá verði samþykktir birtar í Stjórnartiðindum.
Um ákvæði til bráðabirgða.
Rétt þykir að setja landshlutasamtökunum frest til endurskoðunar samþykkta
(laga) sinna til samræmis við ákvæði frv., ef að lögum verður, og þykir hann hæfilegur til ársloka 1975.
f 111. gr. 1. mgr. er gert ráð fyrir skylduaðild einstakra sveitarfélaga að landshlutasamtökunum. Rétt þykir þó, sbr. 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða, að veita þeim
sveitarfélögum, sem standa utan við landshlutasamtökin við gildistöku laga þessara,
frest til aðildar, enda sé þeim þá heimilt að fela fulltrúa sýslunefndar, sbr. 2. mgr.
111. gr., að fara með umboð sitt á aðalfundum landshlutasamtakanna til loka kjörtimabils sveitarstjórna 1978, þ. e. til vors 1978.

Sþ.

352. Tillaga til þingsályktunar

[180. mál]

um ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri og eflingu útflutningsstarfsemi.
Flm.: Lárus Jónsson, Sverrir Hermannsson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni, í samráði við samtök iðnaðarmanna,
iðnrekenda og iðnverkafólks, að kanna leiðir til þess að hvetja almenning, m. a.
í rikisfjölmiðlum, til aukinna kaupa og neyslu á vörum, sem framleiddar eru í
landinu, og jafnframt að leita leiða til þess að auka sölu á islenskum afurðum
erlendis með þvi að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna, samræma og efla starfsemi þeirra aðila, sem fást við sölu íslenskra afurða erlendis.
Greinargerð.
Mesta rýrnun á viðskiptakjörum, sem orðið hefur frá striðslokum, skall yfir
þjóðina á árinu 1974. Visitala viðskiptakjara, sem var í ársbyrjun um það bil 123
stig miðað við 100 að meðaltali á árinu 1972, fór niður undir 90 stig á siðasta
ársfjórðungi 1974. Þetta er viðskiptakjararýrnun á einu ári sem nemur yfir 30%.
Svo að nefnd séu dæmi varð olíuhækkunin slík, að sama magn, sem íslendingar

1176

Þingskjal 352

keyptu af sovétinönnum af olíu á árinu 1973 og kostaði þá um það bil 1600 millj.
kr., kostaði á árinu 1974 nálægt 4400 millj. kr. Stórfelld verðlækkun varð á sjávarafurðum erlendis samtimis og hélt auk heldur áfram eftir 1. jan. 1975, svo að
talið er jafngildi 8—10% verðlækkunar frá árainótum.
Flestir munu sammála um, að alvarlegasta hlið þessa vanda, þegar kjör allrar
þjóðarinnar versna með svo skjótum og stórfelldum hætti, sé sú staðreynd, að
sáralitill gjaldeyrisvarasjóður var til þegar áföllin skullu yfir, þrátt fyrir nýafstaðin góðæri til lands og sjávar, sem eru þau hagstæðustu að því er varðar uppskeru, afla og verð á sjávarafurðum, er þjóðin hefur lifað. Gjaldeyrissjóðurinn er
nú þorrinn og horfur eru mjög tvisýnar vegna viðskiptakjararýrnunar, að greiðslujöfnuður við útlönd náist á yfirstandandi ári, þrátt fyrir nýafstaðna gengisbrevtingu og fyrirhugaðar erlendar lántökur til framkvæmda, sem spara eða auka gjaldeyriseign þjóðarinnar. Þegar svo er komið er augljóst, að efnahagslegu sjálfstæði
þjóðarinnar er hætt, breyti hún ekki lifnaðarháttum sínuin um sinn og aðhalds
og sparnaðar verði gætt, bæði í opinberum rekstri og hjá einstaklingum.
Þegar þannig er ástatt, er einsýnt að finna þarf leiðir til þess að spara gjaldeyri og efla útflutningsstarfsemi. Rétt gengisskráning er grundvallarforsenda fyrir
því að slíkt megi takast. Á hinn bóginn er unnt og raunar nauðsynlegt að fylgja
áhrifum gengisbreytingarinnar eftir í þessu efni, þ. e. a. s. með gjaldeyrissparandi
aðgerðum og aukinni sölustarfsemi á islenskum afurðum erlendis.
Ýmsir eru þeirrar skoðunar, að spara eigi gjaldevri með því að banna innflutning á svonefndum ónauðsynlegum varningi, þ. e. a. s. með innflutningshöftum.
Slikar hugmyndir koma allajafna meira á dagskrá, þegar svo er ástatt í gjaldeyrismálum eins og nú er. Hér er i raun um að ræða oftrú á því, að stjómvöld
eigi i einu og öllu að hafa vit fyrir hinum almenna borgara, og vantrú á þvi, að
hann geti sjálfur best dæmt um, hvað honum finnst þarft eða óþarft. Revnsla
okkar islendinga af slíkri haftastefnu er auk heldur mjög neikvæð. Höftin og
bönnin verða lifseig, ef þeim er á annað borð komið á, því að erfiðara reynist að
kveða þá drauga niður en vekja upp. Þegar fram í sækir kemur slik haftastefna
óumflýjanlega niður á uppbyggingu atvinnulífsins, auk þess sem hún hefur ómæld
áhrif til kjaraskerðingar. Staðreyndin er sú, að við íslendingar urðum að búa
árum og jafnvel áratugum saman lengur við innflutningshöft og aðra skömmtun
eftir styrjöldina en aðrar þjóðir Vestur-Evrópu, og átti það sinn þátt í því hvað
okkur gekk illa að koma á efnahagslegum framförum hér á landi á sinum tíma.
Fleiri aðgerðir eru tiltækar til þess að spara gjaldeyri en innflutningshöft.
Ein er sú, sem hér er lagt til, að hvetja fólk til þess að sneiða hjá því að kaupa
innfluttar vörur, en velja þess í stað íslenskar vörur, ef unnt er. Hér er um að
ræða aðferð til sparnaðar á gjaldeyri, sem höfðar til sjálfsforræðis fólks, skvnsemi og þjóðhollustu, þegar svo alvarlega horfir i gjaldeyrismálum sem raun ber
vitni. Ef vel tekst til að vekja þjóðina til meðvitundar um hvað hér er í húfi,
er líklegt að íslendingar nuini kunna betur að meta það sem íslenskt er miklu
lengur en yfirstandandi þrengingar vara, því að staðreynd er, að íslensk iðnaðarvara er fyllilega samkeppnishæf við erlendar vörur á mörgum sviðum. Hér er
þvi um að ræða jákvæða leið, sem eflir íslenskt atvinnulif i bráð og lengd, gagnstætt því sem uppi er á teningnum um höft og bönn.
Þær aðgerðir, sem koma helst til greina, eru, að stjórnvöld hafi forgöngu um
samstarf milli íslenskra iðnrekenda, iðnaðarmanna og iðnverkafólks og rétti þessum aðilum örvandi hönd um að efla almenna upplýsingastarfsemi um islenskar
iðnaðarvörur og hvetja fólk til þess að kaupa islenskar framleiðsluvörur á slíkum
alvörutimum, þegar völ er á islenskum vörum i stað erlendra. Fyrirgreiðsla hins
opinbera gæti að verulegu leyti falist í því, að opinberir fjölmiðlar tækju að sér
slíka upplýsinga- og auglýsingastarfsemi gegn vægu gjaldi. Skylt er að geta þess,
að iðnverkafólk hefur þegar sýnt lofsverða viðleitni á þessu sviði með auglýsingastarfsemi. Þetta sýnir, að áhugi iðnverkafólks er vakinn, og rétt og skylt fyrir
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ríkisvaldið að taka hér undir. Stjórnvöld hafa margoft lýst því meginmarkmiði,
að þrátt fyrir þessi stórfelldu áföll sé stefnt að þvi að allir vinnufærir menn haldi
fullri atvinnu, eftir þvi sem tök eru á. Með framangreindum aðgerðum er í raun
ekki einvörðungu hvatt til sparnaðar á dýrmætum gjaldeyri, heldur er örvuð sú
atvinnustarfsemi, sem veitir miklum hluta starfandi fólks í landinu atvinnu. Þessar aðgerðir hafa því sitt að segja til þess að halda uppi fullri atvinnu, þrátt fyrir
fyrrgreind utanaðkomandi áföll.
Að þvi er varðar síðari lið þessarar tillögu, þá er auðvitað nauðsynlegt við
slíkar aðstæður sem hér hefur verið lýst í gjaldeyrismálum að gera ráðstafanir,
sem hvetja til aukins útflutnings og sölustarfsemi á íslenskum afurðum á erlendum mörkuðum. í þvi sambandi kemur mjög til greina að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna í því skyni að hún verði betur í stakk búin til þess að aðstoða
við sölustarfsemi erlendis en nú er. Rétt er að benda á, að nú munu liggja fyrir
í utanríkisráðuneytinu tillögur um þetta atriði, þ. e. a. s. starfsemi viðskiptafulltrúa á þeim svæðum, þar sem við höfum mestra hagsmuna að gæta. Margir aðilar
vinna nú að sölustarfsemi á erlendum mörkuðum. Nauðsynlegt er að samræma og
samhæfa sölustarfsemi þeirra aðila, um leið og slík skipulagsbreyting yrði gerð á
utanríkisþjónustunni og hér er minnst á, jafnframt því sem starfsemi þessara útflutningsstofnana sé efld eftir því sem tök eru á.

Nd.

353. Fyrirspurn

[181. mál]

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um áætlun um heilbrigðisstofnanir.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Hvað líður gerð 10 ára áætlunar um heilbrigðisstofnanir samkv. 35. gr. laga
um heilbrigðisþjónustu frá 27. apríl 1973? Má vænta þess að unnt verði að hafa
þessa áætlun til hliðsjónar við gerð næstu fjárlaga?
Fyrirspurninni óskast svarað með skýrslu í neðri deild samkv. 54. gr. stjórnarskrár.

Sþ.

354. Fyrirspurn

[182. mál]

til menntamálaráðherra um breytingar á íslenskum rithætti.
Frá Heimi Hannessyni.
Vill menntamálaráðherra taka til endurskoðunar þær breytingar á íslenskum
rithætti, er menntamálaráðuneytið hefur nýlega sett reglugerð um?

Ed.

355. Tillaga til þingsályktunar

[183. mál]

um skólaskipan á framhaldsskólastigi.
Flm.: Helgi Seljan, Ragnar Arnalds.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta semja og leggja fyrir næsta
reglulegt Alþing frumvarp að löggjöf um skólaskipan á framhaldsskólastigi. MeginAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþtng).
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tilgangur frumvarpsins verði að leggja grundvöll að samræmdum framhaldsskóla,
þar sem kveðið sé skýrt á um verkaskiptingu og tengsl hinna ýmsu skóla og námsbrauta. Jafnframt þarf frumvarpið að vera stefnumótandi um hlutdeild ríkis og
hugsanlegra mótaðila í stofnkostnaði, rekstri og stjórnun framhaidsskólanna.
Greinargerð.
Með tillögu þessari er lagt til að undirbúið verði frumvarp að löggjöf um
meginskipulag náms á framhaldsskólastigi og verkaskiptingu skólanna með tilliti
til námsþátta og námsbrauta. Þá er og gert ráð fyrir að frumvarpið kveði á um
verkaskiptingu rikisins og þeirra aðila i fræðsluumdæmunum, sem fara með málefni framhaldsskólanna.
Með lögurn um skólakerfi (nr. 55 21. maí 1974) er kveðið á um skiptingu
frumfræðslunnar í þrjú skólastig: 1) skyldunámsstig, 2) framhaldsskólastig og 3)
háskólastig. Með setningu grunnskólalaganna hefur þegar verið mörkuð stefna varðandi æskilega þróun fræðslunnar á skyldunámsstigi og er nú unnið að umfangsmikluin breytingum á námsefni og kennslutilhögun á þessu skólastigi. Grunnskólalögin hafa í för með sér verulegar breytingar á stöðu og hlutverki framhaldsskólanna og rökrétt framhald af setningu þeirra er þvi endurskipulagning og endurskoðun á skólaskipan og skólastarfi á framhaldsskólastigi. Enda þótt þegar sé
hafinn undirbúningur að tilteknum breytingum á framhaldsskólakerfinu skortir enn
nauðsynlega stefnumótun um heildarskipulag skólastarfsins. Meðan svo er háttað
er þeirri hættu boðið heim að breytingar á starfsháttum einstakra skóla og námsbrauta verði meira og minna tilviljanakenndar og kunni fremur að torvelda en
stuðla að mótun samræmds skólakerfis.
Þýðingarmikið atriði grunnskólalaganna er lenging skólaskyldunnar um eitt ár,
en það á m. a. að tryggja skýr tengsl grunnmenntunar og framhaldsnáms. Rökrétt
framhald þeirrar þróunar, sem taka mun allmörg ár að hrinda í framkvæmd, er
að opna framhaldsskólana, þannig að sem flestir geti leitað þangað almennrar
menntunar og starfsmenntiinar eftir því sem hæfileikar og áhugasvið segja til um
og með hliðsjón af atvinnuþróun i landinu.
Sú einhliða rækt, sem lögð hefur verið við undirbúning langskólanáms innan
frámhaldsskóla, einkum innan ramma laga um menntaskóla, er að mati flutningsmanna mjög óheillavænleg og hvorki þjóðarheild né einstaklingum til góðs, er til
lengdar lætur. í stað þess er nauðsynlegt að breikka grunn framhaldsmenntunar
og jafna á alla lund þann aðstöðumun, sem nú rikir milli menntaskóla annars
vegar og iðnskóla og annarra sérskóla hins vegar.
Þess þarf vel að gæta að koma í veg fyrir blindgötur innan framhaldsskólastigsins, þannig að allir eigi þess kost að auka við menntun sína og starfsréttindi
og leggja hindrunarlaust inn á nýjar námsbrautir siðar á ævinni i reglulegu skólanámi eða með stuðningi af fullorðinsfræðslu i öðru formi. Að slikum sveigjanleika skólakerfis er nú unnið viða i grannlöndum okkar, og eflaust má margt
lærá af þeirri reynslu sem þar er fengin.
Þær áætlanir, sem þegar hafa verið gerðar um samræmt fjölbrautanám á nokkrum svæðum á landinu, eru að áliti flutningsmanna visir að mótun þess heildarskipulags náms á framhaldsskólastigi sem hér um ræðir. Þar er m. a. gert ráð
fyrir, að námsskrá skólastigsins verði samræind af fræðsluyfirvöldum og námið
bvggt upp i formi eininga, þar sern ein taki við af annarri og unnt er að raða
námseiningum saman á skilgreindum námsbrautum. sem nemandinn getur valið
sér i samræmi við áhugasvið og getu. Veigamikill kostur slíks námsskipulags er
sveigjanleiki, sem m. a. gerir nemendum kleift að liúka námi með nokkrum réttindiim eftir stutta skólagöngu. t. d. eitt til tvö ár, og auka síðar við án þess að
hyrja frá grunni. Slík skipan á í senn að geta lvft verkmenntun í landinu til meiri
vegs en nú er til hhgsbóta fyrir atvinnuþróun, og einstaklingarnir fá um leið
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tækifæri til að reyna sig í starfi, áður en þeir lokast inni í mjög sérhæfðu eða
löngu námi.
Þeirri endurskipan sem hér um ræðir er þó ekki stefnt gegn þeim sérskólum,
sem fyrir eru i landinu, því að allir munu þeir geta gegnt mikilvægu hlutverki í
tengslum við samræmt fjölbrautarnám, hver á sínu sviði og betur en nú er, þar
sem þeir þurfa, auk sérkennslunnar, að sinna margháttaðri almennri undirstöðufræðslu.
Brýnt er, einnig vegna byggðasjónarniiða, að framhaldsnám eflist í landshlutunum, svo að jafnað verði það bil, sem óðuin fer breikkandi milli þeirra og höfuðborgarsvæðisins varðandi námskosti og fjölbreytni í námsvali. Það er sjónarmið
flutningsmanna, að endurskoðun sú, seni tillagan gerir ráð fyrir, sé ekki sist mikilvæg fvrir þróun framhaldsnáms úti um land og um leið atvinnuþróun landsbyggðarinnar. Einnig þar á samræmt fjölbrautarnám undir forustu „kjarnaskóla" að
geta orðið vegvísir, sem tryggi landsbyggðinni betri stöðu til að halda til jafns
við höfuðborgarsvæðið um menntunarkosti, enda njóti slik uppbygging jafnræðis
og helst forgangs um fjármögnun.
Að því ber að stefna, að allt nám á framhaldsskólastigi sitji við sama borð
varðandi fjármögnun hins opinbera, ekki síður þær greinar er varða verkmenntun
en bóknámið, enda er hefðbundin skipting i þá átt í senn óraunsæ og úrelt.
Eins og bent er á i tillögugreininni er óhjákvæmilegt að frumvarpið kveði
skýrt á um, hver á að vera hlutur ríkisins og aðila í fræðsluumdæmunum í stofnkostnaði, rekstri og stjórnun framhaldsskólanna. Flutningsmenn telja, að sii kostnáðarskipting, sem bundin er i heimiídarlöggjöfinni um fjölbrautaskóla, sé óraunhæf og þarfnist endurskoðunar.

Sþ.

356. Tillaga til þingsályktunar

Í184. mál]

um, ráðstöfun fjár vegna óinnleystra orlofsmerkja og vaxta í þvi sambandi til
byggingar orlofsheimila verkalýðssamtakanna.
Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Benedikt Gröndal, Eggert G. Þorsteinsson.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera hið fyrsta, með öflun lagaheimilda, ef þörf er á, ráðstafanir til þess að verkalýðssamtökunum verði afhent
fé það, sem liggur inni hjá Pósti og síma vegna óinnleystra orlofsmerkja og kröfuréttur einstaklinga hefur fyrnst gagnvart. Sami háttur verði á hafður varðandi
það fé, sem liggur inni hjá sömu stofnun vegna vaxtahagnaðar hennar af vörslu
orlofsfjár og er umfram kostnað stofnunarinnar af starfsemi þeirri, sem Póstgiróstofan rekur í þágu orlofskerfisins. Verði fé þessu öllu varið til byggingar orlofsheimila verkalýðssamtakanna.
Greinargerð.
í Iögum þeim um orlofsmerki, sem sett voru 1943 (I. nr, 16/1943), er í 2. mgr.
13. gr. kveðið svo á, að sé orlofsbók fyrir næsta ár á undan ekki lögð fram í
póststöð til innlausnar fvrir 15. september, falli andvirði orlofsmerkjanna til rikissjóðs. Þó getur ráðherra, þegar sérstaklega stendur á, veitt frest í þessu efni til
toka yfirstandandi orlofsárs.
Allir frestir samkvæmt fyrrnefndum lögum runnu út 1. maí 1974. Engu að
síður er stöðugt verið að greiða glötuð orlofsmerki, sem fram koma. Væri hins
vegar eðlilegt, að gefin væri út tilkynning um innköllunarfrest á orlofsbókum,
t. d. þriggja mánaða frest. En um síðustu áramót munu eftirstöðvar frá gamla
orlofskerfinu hafa numið rúmum 20 millj. kr.
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Efni tillögu þessarar er að skora á ríkisstjórnina að gera ráSstafanir, með
öflun lagaheimilda, ef þörf er á, til þess að verkalýðssamtökunum verði afhent
fé það, sem Póstur og simi hefur í vörslu sinni vegna óinnleystra orlofsmerkja,
sem kröfuréttur einstaklinga hefur fyrnst gagnvart. Verði fé þessu síðan varið
til byggingar orlofsheimila verkalýðssamtakanna, enda skyldi það frá upphafi vera
tilgangur með greiðslu orlofsfjár að auðvelda launafólki að njóta orlofs. Gert er
ráð fyrir, að hið sama gildi um vaxtahagnað Pósts og síma vegna varðveislu orlofsfjárins, að svo miklu leyti sem þær tekjur eru umfram kostnað stofnunarinnar
í þessu sambandi.
Gildandi orlofslög og reghigerð nninu vera i endurskoðun, og er full þörf á
því. En hér er um að ræða mál, sem ekki þolir bið lengur, og þess vegna er þessi
tillaga flutt.

Ed.

357. Breytingartillögur

T95. mál]

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. jiilí 1973.
Frá samgöngunefnd.
11. gr. orðist svo:
34. gr. orðist þannig:
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og
kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé ráðstafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnum tillögum vegamálastjóra til að flýta
gerð vega og gatna með bundnu slitlagi, þar sem sérstök ástæða þykir til að ljúka
ákveðnum áfanga eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum. Heimilt er að
láta þetta ákvæði einnig ná til þéttbýlis með færri en 200 íbúa.

Sþ.

358. Fyrirspurnir.

[185. málj

I. Til félagsmálaráðherra um framkvæmd þingsályktunar um vinnutíma sjómanna.
Frá Karvel Pálmasyni.
1. Hefur nefnd sú, sem þingsályktun sem samþykkt var á Alþingi 16. maí 1972,
um vinnutima sjómanna, gerði ráð fyrir að skipa, starfað?
2. Ef svo er, hvenær má þá vænta niðurstöðu af störfum hennar?
II. Til iðnaðarráðherra um rekstrarlán iðnfyrirtækja.
Frá Þórarni Þórarinssyni.
Hafa verið gerðar af opinberri hálfu ráðstafanir til að tryggja iðnfyrirtækjum næg rekstrarlán með tilliti til sívaxandi rekstrarkostnaðar þeirra að
undanförnu?
III. Til menntamálaráðherra um nýskipan iðnfræðslu og tæknimenntunar.
Frá Þórarni Þórarinssyni.
Hvað liður störfum nefnda þeirra, sem voru skipaðar 1973 til að vinna að
nýskipan iðnfræðslu og tæknimenntunar?
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IV. Til menntamálaráðherra um framhaldsnám hjúkrunarkvenna.
Frá Þórarni Þórarinssyni.
Hvenær má vænta ráðstafana til að tryggja hjúkrunarkonum rétt til framhaldsnáms við Háskóla íslands í hjúkrunarfræðum?

Ed.

359. Frumvarp til laga

[186. mál]

um lántökuheimild fyrir ríkissjóð.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi 1974—75)
1. gr.
Heimilt er rikisstjórninni að taka lán í Danmörku að upphæð allt að 25.5 millj.
danskar krónur, vegna smíða á varðskipi fyrir Landhelgisgæsluna.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

2. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með þingsályktun hinn 16. desember 1972 var ríkisstjórninni heimilað að stofna
til byggingar eða kaupa á nýju varðskipi fyrir Landhelgisgæsluna. Eftir að athugun
hafði farið fram og leitað hafði verið tilboða, var að lokum samningur gerður við
Árhus Flydedok A/S í Danmörku um smíði á varðskipinu. Smíðaverð skipsins er
samkvæmt samningi d.kr. 29 642 000.00, og skyldi seljandi útvega lán fyrir 80%
andvirðisins hjá Danmarks Skibskreditfond til 8 ára. Við þann hluta, sem lán er
veitt til, bætist ennfremur kostnaður vegna viðbótarverka, sem ákveðin voru eftir
samningsgerðina, aðallega ýmiss konar búnaður. Verður sá hluti smíðaverðsins,
sem lán verður veitt fyrir alls að upphæð eitthvað yfir 25 millj. og 300 þús. danskar
krónur. Varðskipið verður afhent um mánaðamótin febrúar—mars 1975, en að
því búnu ber að ganga frá lántökunni. Er þvi leitað lántökuheimildar, svo sem í
lagafrumvarpi þessu greinir.

Ed.

360. Breytingartillaga

T95. mál]

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá Albert Guðmundssyni.
11. gr. orðist svo:
34. gr. orðist þannig:
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og
kauptúnum samkv. 32. gr„ skal árlega halda eftir 10 af hundraði, og skal því fé ráðstafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnum tillögum vegamálastjóra til að flýta
gerð vega og gatna með bundnu slitlagi, þar sem, sérstök ástæða þykir til að ljúka
ákveðnum áfanga eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum.
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Nd.

361. Frumvarp til laga

[95. mál]

um breyting á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
(Eftir 3. umr. í Ed., 10. mars.)
Samhljóða þskj. 349 með þessari breytingu:
11. gr. hljóðar svo:
34. gr. orðist þannig:
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og
kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé ráðstafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnmn tillöguin vegamálastjóra til að flýta
gerð vega og gatna með bundnu slitlagi, þar sem, sérstök ástæða þykir til að ljúka
ákveðnum áfanga eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum. Heimilt er að
láta þetta ákvæði einnig ná til þéttbýlis með færri en 200 íbúa.

Ed.

362. Tillaga til þingsályktunar

[187. mál]

um fjölbrautaskóla á Norðurlandi vestra.
Flm.: Ragnar Arnalds.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa frumvarp um stofnun framhaldsskóla á Norðurlandi vestra með fjölbrautasniði. Skólastarfið verði byggt upp í
þremur fjölmennustu þéttbýlisstöðum kjördæmisins, í Siglufirði, á Sauðárkróki og
á Blönduósi, og skal stefnt að því, að sem flestar námsbrautir framhaldsskólastigsins, sem annars staðar er að finna i menntaskólum,, iðnskólum, vélskóla, tónlistarskólum eða öðrum sérskólum, verði stundaðar á a. m. k. einum af þessum
þremur stöðum.
Samræmt fjölbrautanám á Norðurlandi vestra ineð nauðsynlegri verkaskiptingu
milli skólastaða miðist við eftirtalin meginsvið:
I. Á tveimur skólastöðum sé starfrækt bóknámsbraut, á öðrum tíl tveggja ára
og á hinum til fjögurra ára, er samsvari menntun til stúdentsprófs, og skiptist í
nokkrar námsbrautir, eftir því sem aðstæður leyfa, t. d. tungumáladeild, raungreinaog náttúrufræðideild.
II. Iðn- og tæknibraut skiptist milli skólastaða, eftir því sem hagkvæmast þykir,
t. d. þannig að sjómennska, matvælatækni, vélstjóranám og annað það iðn- og
tækninám, sem tengdast er siglfirsku atvinnulífi, hafi aðsetur þar, en flestir aðrir
þættir iðnfræðslunnar verði á Sauðárkróki, eins og þegar hefur verið ákveðið.
III. Á einum skólastaðnum verði viðskipta- og verslunarbraut sem samsvari
fjögurra ára námi, en á öðrum verði um að ræða tveggja ára nám.
IV. Á öllum skólastöðunum geti nemendur stundað bóknámsþætti námsbrauta
í heimilisfræðum, hússtjórn og búfræði, en að öðru leyti fari námið fram i búnaðarog hússtjórnarskólum að Hólum í Hjaltadal, Löngumýri og á Blönduósi. Skal við
það miðað, að þessar námsbrautir verði ekki lengur sem einangraðar blindgötur
í skólakerfinu, heldur verði séð til þess, að nemendur geti haldið námi áfram á
framhaldsskólastiginu að þessum áfanga loknum.
V. Námsbrautir á sviði lista skiptist milli skólastaðanna, eftir því sem aðstæður
leyfa, og kemur þar einkum til greina tónmennt, myndlist og önnur handmennt.
Vegna fámennis og margbreytileika námsins verði skólastarfið skipulagt i
áfangakerfi, sem sameini námshópa úr ýmsum námsbrautum án tillits til hefðbund-
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innar bekkjaskiptingar og geri framkvæmanlegt að fá sérmenntaða kennara til að
fara milli skólanna og standa fyrir námskeiðum.
Um kostnað við stofnun og rekstur fjölbrautaskóla á Norðurlandi vestra skal
fylgt þeim ákvæðum, sem gilda um stofnun og rekstur menntaskóla, og greiðist
kostnaðurinn úr ríkissjóði, eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum.
Skólaráð skal fara með stjórn fjölbrautaskólans á Norðurlandi vestra í samvinnu við skólastjóra og undir yfirstjórn menntamálaráðuneytisins. Skólaráð skal
skipað eftir tilnefningu fræðsluráðsins á Norðurlandi vestra. Jafnframt skulu nemendur árlega tilnefna fulltrúa í skólaráð.
Greinargerð.
í tillögu þessari felst veruleg breyting frá núverandi skipulagi á framhaldsskólafræðslu í anda þeirrar stefnu, sem kennd hefur verið við fjölbrautanám. Fordæmi er fengið með lögunum um fjölbrautaskóla, sem fyrst og fremst eru miðuð
við stofnun tilraunaskóla í Reykjavík. Hins vegar hefur þessi nýja skipan skólamála ekki enn verið útfærð á landsmælikvarða. Ljóst er, að meðan það hefur enn
ekki verið gert, er litil von til þess, að skólamál í einu af xninni kjördæmum landsins verði skipulögð á þennan veg. Meðal annars þess vegna flyt ég ásamt Helga
F. Seljan tillögu til þingsályktunar um skólaskipan á framhaldsskólastigi, þar sem
rikisstjórninni er falið að undirbúa frumvarp, er leggi grundvöll að samræmdum
framhaldsskóla. En ástæðurnar til þess, að ég flyt sérstaka tillögu um skólamál á
Norðurlandi vestra, eru þessar:
JÉg vil minna á, að enda þótt enn sé ekki unnt að stunda nám, er leiði til
stúdentsprófs, á Norðurlandi vestra, er full ástæða til þess að svo verði í framtiðinni. Ég vil vekja athygli skólayfirvalda og heimamanna á nauðsyn þess, að
unnið sé að þessu markmiði á skipulegan hátt, og ég tel sérstaka þörf á því, þar
sem Norðurland vestra á í hlut, því að í engu öðru kjördæmi landsins er uppbyggingarstarf fræðslumála á framhaldsskólastigi jafnskammt á veg komið. Má
nefna þvi til sönnunar, að í öllum öðrum kjördæmum, er menntaskólanám ýmist
stundað eða a. m. k. í undirbúningi, og á fjárlögum er fé veitt til iðnskólabygginga
í öllum kjördæmum öðrum en á Norðurlandi vestra. Ég tel, að skólastarf á framhaldsskólastigi eigi að færast heim í héruðin í miklu ríkara mæli en nú er, og fyrir
Norðurland vestra, þar sem hvort eð er þarf að byrja svo að segja frá grunni,
liggur beinast við, að ekki verði um að ræða menntaskólanám með hefðbundnu
sniði, heldur verði nú stefnt að alhliða fjölbrautanámi, sem skipulagt verði á svæðinu öllu sem einni heild.
Ef til vill spyr einhver, hvort Norðurland vestra sé ekki of fámennt til að
standa undir menntaskólanámi — hvað þá enn margbreytilegra námi fjölbrautaskólans. Því er til að svara, að aldursárgangar barna á Norðurlandi vestra eru
svipaðir að stærð og á Vestfjörðum og Austurlandi, en í báðum þessum kjördæmum verða menntaskólar starfandi samkvæmt ákvörðun Alþingis. Með þvi hefur
Alþingi viðurkennt í reynd, að sífelld samþjöppun framhaldsnáms á höfuðborgarsvæðinu sé óæskileg og i þess stað verði að byggja upp menntunaraðstöðu á framhaldsskólastigi í öllum kjördæmum landsins.
Óneitanlega fylgir því nokkur sparnaður að hafa skólana mjög fáa og að sama
skapi stóra. En þar á móti kemur, að þá þarf að byggja þeim mun fleiri heimavistir, sem eru mjög dýrar bæði í stofnkostnaði og rekstri. Uppeldisfræðilegir og
félagslegir ókostir þess að safna saman mestöllu framhaldsskólanámi á örfáa staði
á landinu eru augljósir. Frá sjónarmiði byggðastefnu er einmitt mjög mikilvægt
að reyna að halda unga fólkinu sem lengst í grennd við heimahéruð, því að reynslan
sýnir, að því yngri sem unglingar neyðast til að hverfa að heiman til náms í öðrum
landshlutum, þeim mun meiri eru líkurnar á því, að þeir aðlagist endanlega nýju
umhverfi og slitni úr tengslum við heimabyggð sína.
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Að sjálfsögðu eru ákveðin takmörk fyrir því, hve mikið má dreifa skólastarfinu.
Skólastaðir mega ekki verða fleiri en svo, að unnt sé að byggja upp nægilega stórar
skólaeiningar. í tillögu þessari er gert ráð fyrir þvi, að miðstöðvar fjölbrautaskólans á Norðurlandi vestra verði á þremur stöðum, m. a. í þeim tilgangi að viðhalda tengslum nemenda við heimaslóðir eins lengi og unnt er, með því að gera sem
flestum nemendum fært að sækja framhaldsskóla, gangandi eða akandi að heiman.
Skal nu vikið nánar að nemendafjöldanum.
Á s. 1. skólaári voru að meðaltali um 218 börn í hverjum aldursárgangi barnaskólanna á Norðurlandi vestra. Sett hefur verið fram spá um skólasókn unglinga
að loknum grunnskóla og er þar uin að ræða hámarksspá, sem vafalaust verður
ekki að veruleika úti um land fyrr en að nokkrum árum liðnum. Miðað við þessa
spá yrði nemendafjöldi á Norðurlandi vestra á hverju skólaári framhaldsskólastigsins sem hér segir:
ár framhaldsskóla
ár
—
ár
—
ár
—

85% árgangs
75%
—
60%
—
35%
—

185 nemendur
164
—
131
—
76
—

Samtals á framhaldsskólastigi 556 nemendur
Þessi fjöldi nemenda, 556, er rétt um 64% af fjórum aldursárgöngum á barnaskólastigi kjördæmisins. Til þess að átta sig betur á því, hvort fyrrnefnd spá er
raunhæf, má geta þess, að á seinasta skólaári voru á öllu landinu 11550 nemendur
í skólum, sem samsvara munu væntanlegu framhaldsskólastigi, þegar grunnskólalögin eru komin í framkvæmd, og eru það tæp 64% af fjórum aldursárgöngum
barnaskólanna. Ef frá er talið nám, sem ekki getur orðið í fjölbrautaskólum úti
um land, t. d. kennaranám, hjúkrunarnám eða efri bekkir tækniskóla, er samsvarandi hlutfall tæp 57%. Það virðist því alls ekki óraunhæft, að með auknu framhaldsskólastarfi heima í héruðum muni 64% af 16—19 ára unglingum sækja þar
skóla.
Miðað við fjóra aldursárganga barnaskólanna sækir rúmlega fjórðungur nemenda (26%) skóla á Norðurlandi vestra á hliðstæðu stigi og væntanlegur framhaldsskóli verður. Stærsti hópurinn er í 4. bekk gagnfræðaskólanna, 80 manns, í
Iðnskólanum á Sauðárkróki eru um 70, í deild Vélskólans á Siglufirði eru 15, í
húsmæðraskólanum á Löngumýri og á Blönduósi um 25 og í Bændaskólanum á

Hólum 36 nemendur eða alls 226 nemendur. Þess má geta, að fyrir tveimur árum
samþykkti Alþingi þingsályktuö um stofnun fiskvinnsluskóla í Siglufirði, en hún
hefur þó ekki enn komið til framkvæmda af einhverjum ástæðum.
Með verkaskiptingu og góðri skipulagningu virðist fullkomlega raunhæft að
skipta námi 500—600 nemenda væntanlegs fjölbrautaskóla á þrjá aðalskólastaði,
Siglufjörð, Sauðárkrók og Blönduós, en af þeim yrðu 50—60 við verklegt nám á
Hólum og að Löngumýri. 1 tillögunni er þó á það minnt, að þvi aðeins er þessi
dreifing á marga skólastaði möguleg, að kennslan verði ekki bundin í viðjar hefðbundinnar bekkjaskiptingar, heldur verði námstilhögun eins sveigjanleg og kostur
er og byggð á áfangakerfi og stuttum námskeiðum.
Að lokum má geta þess til samanburðar, að nemendafjöldi á Vestfjörðum í
hverjum árgangi barnaskólanna er mjög svipaður og á Norðurlandi vestra, þ. e.
225 nemendur. Nemendur Menntaskólans á Isafirði eru nú 150, í Iðnskólanum þar
voru 56 nemendur skólaárið 1973—1974, í deild Vélskólans voru 22, í deild Tækniskólans 9, í 4. bekk Húsmæðraskólans 27 eða samtals 311 nemendur.
Á Austfjörðum er í undirbúningi menntaskóli á Egilsstöðum, sem væntanlega verður hluti af fjölbrautaskóla á Austurlandi. Á s. 1. skólaári voru að meðaltali 263 nemendur í hverjum árgangi barnaskólanna á Austurlandi. Áætlun um
skipulag skólastarfsins miðast þó við 250 nemendur í aldursárgangi, og miðað
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við fyrrnefnda spá um skólasókn er reiknað með, að nemendafjöldinn verði alls
638, þar af 390 í Neskaupstað og 248 á Egilsstöðum.
Gert er ráð fyrir, að 63 nemendur fari bóknámsbraut i væntanlegum fjölbrautaskóla, þ. e. 25% af aldursárgangi, þar af verði 54 á Egilsstöðum og 9 á
Neskaupstað fyrstu tvö árin, en síðari tvö árin verði allir nemendur bóknámsbrautar á Egilsstöðum.
Fylgiskjal.
Nemendafjöldi Að meðaltali i
hverjum
i 1—6. bekk
árgangi

Nemendafjöldi á Norðurlandi vestra:
Vestur-Húnav.s.
Staðarhreppur ....................................
Laugarbakki ......................................
Hvammstangi ......................................
Þverárhr.................................................
Austur-Húnav.s.
Húnavallaskóli ..................................
Blönduós ............................................
Skagaströnd ......................................
Skagahreppur ....................................

36

296

49

119
88
83
6
Nemendafjöldi Að meðaltali i
hverjum
i 1—6. bekk
árgangi

Nemendafjöldi á Norðurlandi vestra:
Skagafjarðarsýsla
Skefilsst.hr.............................................
Staðarhr..................................................
Varmahlíð .........................................
Steinsstaðir ........................................
Akrahr....................................................
Rípurhr.................................................
Hólar .................................................
Hofsós .................................................
Barð í Fljótum ..................................
Sauðárkrókur
Siglufjörður

214
24
125
51
14

330

55

211
256

35
43

1307

218

5
21
45
36
45
19
44
85
30

Nemendur í menntaskólanámi skólaárið 1973—1974.
Menntaskólinn í Reykjavík ........................... ........................
—
—
við Tjörnina ............................................... ..
—
—
við Hamrahlíð ............................................. ..
—
—
á Akureyri ......................................................
—
—
á Laugarvatni .................................................
—
—
á Isafirði ...................................................... ,.
—
—
í Kópavogi ......................................................
Flensborgarskóli í Hafnarfirði ...........................................
Gagnfræðaskóli Keflavíkur .....................................................
—
—
Akraness ...................................................... .
—
—
Austurbæjar (Rvik) ......................................
Kennaraháskóli Islands .................................................... ....

883
666
1249
487
172
150
109
123
21
21
55
115

Samtals 4 051
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Nemendur í framhaldsskólum skólaárið 1973—74 með hliðsjón af grunnskólalögum.
4. bekkir gagnfræðadeildar .................................................... 2 303
Iðnskólar ................................................................................... 1635
Vélskóli Islands .......................................................
347
Húsmæðraskólar ......................................................................
771
Bænda- og garðyrkjuskólar ....................................................
147
Sjómanna- og fiskvinnsluskólar .............................................
221
Verslunarskólar ........................................................................
717
Tækniskóli, 1.—2. bekkur ........................................................
120
Menntaskólanám ...................................................................... 4 051
Nokkrir sérskólar.
Kennaraskólar ..........................................................................
Tækniskóli, 3.—4. bekkur ........................................................
Skólar heilbrigðisstétta ...........................................................
Hótel- og veitingaskóli ...........................................................

477
120
524
117

Samtals 1 238
Nemendur í barnaskólum skólaárið 1973—1974.
1.—6. bekkur ............................................................................ 27 331
Að meðaltali í árg...................................................................... 4 555

Ed.

363. Nefndarálit

[149. niál]

um frv til laga um járnblendiverksmiðju i Hvalfirði.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Iðnaðarnefnd efri deildar Alþingis hefur í um það bil mánuð haft til meðferðar
frumvarp til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. Nefndin hefur haldið samtals
12 fundi um rnálið. Hafa nokkrir þcssara funda verið sameiginlegir með iðnaðarnefnd
neðri deildar.
Á fundurn nefndarinnar hafa mætt allir oddvitar sveitarfélaga við norðanverðan
Hvalfjörð, sunnan Skarðsheiðar, og bæjarstjórinn á Akranesi, Jóhannes Nordal seðlabankastjóri og formaður viðræðunefndar urn orkufrekan iðnað, ásamt ritara nefndarinnar, orkumálastjóri, ásamt starfsinönnum frá Landsvirkjun og Verkfræðistofu
Sigurðar Toroddsen, formaður Náttúruverndarráðs, ásamt tveimur öðrum ráðsmönnum og ritara ráðsins, landlæknir og forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits ríkisins,
ásamt starfsmanni, prófessor Agnar Ingólfsson frá líffræðiskor Háskóla íslands,
Halldór E. Sigurðsson samgönguráðherra ásamt skrifstofustjóra samgönguráðuneytisins og Gunnari Sigurðssyni verkfræðingi, forstjóri Þjóðhagsstofnunar, ásamt
starfsmanni, og Hjörtur Torfason hæstaréttarlögmaður, sem hefur verið lögfræðilegur ráðunautur viðræðunefndar um orkufrekan iðnað.
Að beiðni nefndarinnar fengu:t jafnframt skriflegar umsagnir fyrrnefndra
sveitarfélaga og verkalýðsfélags Akraness að undanskildu einu, og Landsvirkjun
og Verkfræðistofa Sigurðar Toroddsen gerðu sérstakar athuganir á orkuverði og
orkuþörf. Einnig fékk nefndin skýrslu Heilbrigðiseftirlits ríkisins um málið og umsögn Þjóðhagsstofnunar, sem gerð var að beiðni viðræðunefndar um orkufrekan
iðnað.
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Málið hefur þannig fengið ítarlega meðferð í höndum iðnaðarnefndar. Að þeirri
athugun lokinni mælir meiri hl. nefndarinnar með því, að frumvarpið verði samþykkt
með þeim breytingum, sem fram koma á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 10. mars 1975.
Steingr. Hermannsson,
Ingi Tryggvason,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
form., frsm.
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Eggert G. Þorsteinsson.

Ed.

364. Breytingartillögur

[149. mál]

við frv. til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
1. Við 1. gr. í stað „skyldan atvinnurekstur" komi: tengdan atvinnurekstur,
2. Við 3. gr., 1. lið. í stað „1575 milljónum króna“ komi: 1980 milljónum króna. •
3. Við 4. gr., síðustu málsgr. Orðin „Hlutabréfin skulu undanþegin stimpilgjöldum" falli niður.
1. Við 7. gr., 2. málsgr. orðist svo: Verði lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld breytt frá því, sem nú er, skal hlutafélagið
jafnan eiga sama rétt og aðrir íslenskir aðilar, sem hafa hliðstætt rekstrarform
og stunda hliðstæða starfsemi, til að njóta þeirra hlunninda, sem um er að
ræða eftir hinum breyttu reglum, og því ekki íþyngt með álögum umfram
þessa aðila.
5. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Hlutafélaginu ber að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi
verksmiðjunnar við Grundartanga af hennar völdum, og skulu hönnun verksmiðjunnar, bygging og rekstur í öllu vera í samræmi við núgildandi og síðari
lög og reglugerðir hér á landi varðandi mengunarvarnir og öryggi, náttúruvernd, heilbrigði og hreinlæti á vinnustað og þá staðla, sem settir eru sam-1
kvæmt þeim.
Áður en framleiðsla hefst skal á kostnað fyrirtækisins og samkvæmt tillögum Náttúruverndarráðs gerð líffræðileg athugun á umhverfi verksmiðjunnar,
þannig að fylgjast megi með áhrifum hennar á lifríkið.
6. Á eftir 11. gr. komi ný grein:
Við járnblendiverksmiðjuna starfi samstarfsnefnd skipuð þremur fulltrúum
frá hvorum, stjórn verksmiðjunnar og starfsliði hennar, ásamt jafnnrírgum
varamönnum. Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu fyrirtækisins og
starfsliðs þess, vera báðum til ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað,
heilbrigði og öryggi starfsliðs og hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins.

Ed.

365. Nefndarálit

[149. mál]

um frv. til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Mál það, er hér liggur fyrir háttv. Alþingi í frumvarpsformi, hefur ekki verið
búið til flutnings með þeim hætti að sýnt sé að hagsmunir íslenska ríkisins hafi
setið í fyrirrúmi við undirbúning þess. Umfjöllun málsins í iðnaðarnefnd Ed. hefur
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verið yfirborðsleg og flaustursleg í senn, og hvergi nærri verið ætlaður nægur
tími til þess að afla hlutlægra upplýsinga um hin þýðingarmestu atriði svo að
sannprófa mætti fullyrðingar þess aðila, sem meginábyrgðina ber á þessu frum,varpi, þar sem er viðræðunefnd um orkufrekan iðnað.
Sem dæmi um þessi óhæfu vinnubrögð má nefna það, að synjað hefur verið
i iðnaðárnefnd um fimm vikna frest til þess að líffræðistofnun Háskóla íslands
geti gengið úr skugga um mengunarhættu af völdum fyrirhugaðrar verksmiðju, en
aðeins með slikri athugun yrði háttv. alþingismönnum gert kleift að mynda sér
rökstutfda skoðun á því hvort hér sé stefnt í voða lífríki Hvalfjarðar og nærsveita.
Tími sá og starfslið, sem Þjóðhagsstofnun hefur verið ætlað til að kanna málið,
var með þeim hætti að stofnuninni hefur ekki gefist kostur á því að semja neins
konar álitsgerð um áhrif fyrirhugaðrar stóriðju á atvinnuvegi landsins né byggðaform. Áðeins er vikið lauslega að samanburði á hagkvæmni fyrirhugaðrar stóriðju
og sjávarútvegs, sem sýnir að vísu stórkostlega yfirburði sjávarútvegsins hvað arðkvæmi snertir. Engin úttekt hefur verið gerð í þessu sambandi á stöðu landbúnaðarins, né heldur athugaðir neinir þeir kostir, sem völ kynni að vera á um notkun
raforkil til ábupðarvinnslu, ylræktar eða heykögglaframleiðslu.
Upplýsingar, sem iðnaðarnefnd hafa verið veittar varðandi hagkvæmni á notkun raforku til húsahitunar í því skyni að leysa olíuna af hólmi, hafa verið byggðar
að verulegu leyti á ágiskunum, og það koimið fram í viðræðum við fulltrúa orkumálastjórnar, Landsvirkjunar og Seðlabanka, að alls engar ráðstafanir hafa verið
gerðar til beinnar könnunar i þvi máli.
Við athugun á skjölum og í viðræðum við búningsmenn málsins hefur komið
í ljós að óhæfilegur trúnaður hefur verið lagður á einhliða upplýsingar viðsemjanda viðræðunefndar, Union Carbide, um þýðingarmikil efnisatriði, og það svo að
i sjálfri greinargerðinni með frumvarpi þessu eru borin fram helber ósannindi um
atriði, sem heill og hamingja þjóðar eru undir komin, svo sem staðhæfingin um
skaðleýsi þess ryks, er berast mun frá fyrirhugaðri verksmiðju, og síðan fylgt eftir
m,eð afkáralegum fullyrðingum um trúverðugheit Union Carbide í mengunarmálum,
enda þótt fyrir liggi upplýsingar um að auðhringur þessi sé einn af skaðvænlegustu mengunarvöldum í heimi.
Serti dæmi um óhæfilegt sinnulevsi um hagsmuni lands og þjóðar í þessu sambandi má geta þess, að staðfest hefur verið í iðnaðarnefnd að ætlunin er að löggilda hér bandaríska mengunarstaðla í sambandi við þetta mál. Bandarísku mengunarstaðlarnir miða að því að draga úr iðnaðarmengun í Bandaríkjunum að því
marki að lífi fólks, dýra og gróðurs þar í landi verði ekki lengur hætta búin —
jafnframt þvi sem tekið verði tillit til hagsmuna mengunariðnaðarins þar í landi,
sem ris að verulegu leyti undir efnahag risaveldisins. Verði þeir mengunarstaðlar
lögfestir hér á landi, þá þýðir það í raun að auka mætti iðnaðarmengun á Islandi
upp að því marki, sem lífvænleg þykir í Bandaríkjunum.
Loks er þess að geta að mál þetta er sniðið með þeim hætti í hendur háttv.
alþingismanna, að ljóst er að háttv. Alþingi er ekki ætlað að fjalla um það með
þingræðislegum hætti, heldur aðeins að afgreiða, að forminu til, mál, sem sérfræðingaklikur embættismannakerfisins hafa þegar leyft sér að taka endanlega ákvörðun um.
Af þessum sökum legg ég til að frumvarpið verði fellt. — En til vara, ef veri.
mætti að unnt reyndist að draga úr hættum þeim, sem felast í lagasetningu af
þessu tæi, leyfi ég mér að bera fram nokkrar breytingartillögur við frumvarpið,
Ag verða þær prentaðar á sérstöku þingskjali.
Stefán Jónsson.
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366. Nefndarálit

[146. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávárafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frv.
Alþingi, 11. mars 1975.
Steingr. Hermannsson,
form., frsm.
Jón Árnason.

Nd.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Oddur Ólafsson.
Stefán Jónsson.

Jón Árm. Héðinsson.
Jón G. Sólnes.

367. Frumvarp til laga

[188, mál]

um breyting á lögum nr. 59/1969, um tollheimtu og tolleftirlit.
Flm.: Ingvar Gíslason, Lárus Jónsson, Heimir Hannesson.
1- gr.
4. mgr. 7. gr. laganna orðist svo:
Auk aðaltollhafna eru í eftirtöldum kaupstöðum og kauptúnum tollhafnir samkvæmt lögum þessum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Borgarnes
Ólafsvík
Stykkishólmur
Patreksfjörður
Þingeyri
Flateyri
Suðureyri

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

Bolungarvík
Hólmavík
Hvammstangi
Blönduós
Sauðárkrókur
Ólafsfjörður
Dalvík

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Raufarhöfn
Vopnafjörður
Reýðarfjörður
Fáskrúðsfjörður
Djúpavogur
Höfn í Hornafirði
Þorlákshöfn

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt samkvæmt sérstakri beiðni baéjarstjórnar Dalvíkurkaupstaðar í samráði við þá alþingismenn Norðurlandskjördæmis eystra, s$m sæti
eiga í efri deild, þ. e. Jón G. Sólnes, Stefán Jónsson og Inga Tryggvason.
Frumvarpið gerir ráð fyrir þeirri breytingu einni, að Dalvíkurkaupstaður vérði
tekinn í tölu tollhafna þeirra, sem getur í 4. mgr. 7. gr. laga um tollheimtu og
tolleftirlit. Sýnist sú skipan eðlileg eins og á stendur. Er augljóst hagræði að því
fyrir dalvikinga að eiga þess köst að fá tóllafgreidd skip á Dalvik, óg mupdi það
yfirleitt spara útgerð skipa þaðán fé og fyrirhöfn. Hins vegar Verður ekki séð,
að samþykkt þessa frv. leggi sérstakar fjárhagsbyrðar á ríkissjóð, þvf að ekki er
áf fim. hálfu gert ráð fyrir ráðningu tollgæslumanús i þessu sambandi, heldur
yrði um að ræða þjónustu starfandi tollgæslumanna i nágrenni, t. a. m.. á Akureyri, ellegar að lögreglumenn staðarins ræktu þetta starf, sem virðist vel mögulegt, ef rétt er að verið.
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Sþ.

368. Fyrirspumir.

[189. mál]

I. Til menntamálaráðherra um menntun í hjúkrunarfræðum.
Frá Helga F. Seljan.
1. Hvað hafa margir nemendur innritast í Nýja hjúkrunarskólann: a) 1972,
b) 1973, c) 1974?
2. Hvernig er áætlað, að starfsemi skólans verði háttað næsta skólaár?
3. Fullnægir Hjúkrunarskóli Islands eftirspurn um hjúkrunarnám og ef svo
er ekki, er Nvi hjúkrunarskólinn nýttur sem skyldi?
• * ;

’7'-'

i

II. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um, endurskoðun laga um ljósmæðranám.
Frá Helga F. Seljan.
1. Hvenær má vænta niðurstaðna frá nefnd þeirri, er skipuð var til að endurskoða lög um Ljósmæðraskóla fslands?
2. Getur ráðherra upplýst nokkuð á þessu stigi um störf og niðurstöður nefndar
þessarar?

Sþ.

369. Tillaga til þingsályktunar

T190. mál]

um endurskoðun laga nr. 84 19. júní 1933, um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum.
Fhn.: Helgi F. Seljan.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta sem fyrst fara fram endurskoðurí á lögum nr. 84 19. júní 1933. um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum,
í þvi skyni að endurnýja og gera ítarlegri öll ákvæði er varða almennar verslunarauglýsingar. Skal höfuðáhersla lögð á að gera lögin þannig úr garði, að þau feli
i sér aukna vernd gegn háþróuðum auglýsinaaiðnaði nútimans, með þvi m. a. að
gera ákveðnar kröfur til heiðarleika, siðgæðis, sanninda og látleysis auglýsinga
Greinargerð.
Það er kunnara en frá þurfi að segja, að á siðari árum hafa orðið íniklar
breytingar á viðskiptabáttum hér á landi. Hið dæmigerða neysluþjóðfélag blasir
við okkur, hvert sem litið er. Þróun þessi hefur verið með ólikindum hröð hérlendis; jáfnvel svo, að þeir sem nú eru á miðjum aldri muna þjóðfélag fátæktar
og skorts.
Þó að syrti að urii sinn hiá launafólki yfirleitt, er mikil kaupgeta enn áberaftdi hjá stÓTum þjóðfélagshópum. Verslun og viðskipti hafa tekið meiri stakkaskiptrirri á.fátim árum heldur en aðrar atvinnugreinar landsmanna.
; Flóð atrglýsinga vöru og þjónustu er eitt einkenni nútíma viðskiptahátta. Blöð
ög tímarit,. útvarp og s jónva.rp flýtja. viðskiptavinum sínum daglega fjölda þessara
au'glý.singa .i miklu úrvali.. Siónvarp hefur þó algera sérstöðu á þessu sviði sem
nýri óg einþver áhrifamesti fjölmiðill sem enn er fundinn upp. Framleiðendur,
heildsálar.og'.smásalar reyna með þessum hætti að ná athygli almennings, hver
i Jkajíp við-.annan, .jgylla vöru sína með öllum ráðum.
: Auðvitað má segja sem svo, að i þjóðfélagi sem okkar gegni auglýsingar þýðingarmiklu hlutverki, bæði fyrir seljanda og neytanda, en innan hæfilegra marka
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þó. Auglýsingaflaumnr allsnægtaþjóðfélagsins er kominn út fyrir gagnsemismörkin;
hann grundvallast á þeirri staðreynd, að þörfum margra er fullnægt og meira en
það. Þess vegna þarf að búa til þarfir, einkum þeim til handa, sem best hafa kjörin
og mesta kaupgetu. Auglýsingar eru því reknar sem háþróuð vísindi, sálfræði, sem
hefur það viðfangsefni að vekja hjá manninum löngun, sem hann fann ekki fyrir
áður. Gamlar kennisetningar um lögmál framboðs og eftirspurnar eru fyrir löngu
orðnar marklausar að þessu leyti varðandi fjölda fólks. Maðurinn er ekki lengur
sjálfráður um þarfir sínar, aðrir búa þær til. Og það á við um sorglega marga.
Lögin um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum eru frá árinu 1933 og hafa
að geyma gildandi lagafyrirmæli um auglýsingar. Samkvæmt þessum 42 ára gömlu
lögum gilda eftirfarandi reglur um þessi mál, samkvæmt 1. gr.:
a) Hverjum þeim sem selur vöru eða hefur hana á boðstólum er óheimilt að gefa
út villandi upplýsingar um vöruna til að hafa áhrif á eftirspurn hennar eða
sölu. Um allar auglýsingar, hvort sem þær eru birtar í blöðum, tímaritum,
útvarpi eða annars staðar, skal þess gætt, að þær séu látlaust orðaðar, lausar
við skrum og hæpnar fullyrðingar, en segi það eitt, sem satt er og rétt i öllum
greinum.
b) Enn fremur er sérstaklega bannað að setja villandi auðkenni á vöruna sjálfa,
umbúðir hennar eða einkennismiða, á auglýsingaspjöld, reikninga, vöruskrár
eða önnur verslunarskjöl. En hvað sé villandi í skilningi laganna er síðan talið
upp undir þrem stafliðum, itarlega og tæmandi.
Samkvæmt 2. gr. laganna er það talið til sérstaks sakarauka, ef þessi villandi
auðkenni, sem talin eru upp í 1. gr„ eða upplýsingar um þau eru breiddar út í
blaðatilkynningum fauglýsingum), með fregnmiðum eða á auglýsingarspjöldum,
sem mikið ber á.
Að viðbættum nokkrum ákvæðum öðrum í lögunum frá 1933 eru með þessu
taldar reglur íslensks réttar um auglýsingar, — ákvæði sem. vissulega standa fyrir
sínu enn í dag og eru sjálfsögð og eðlileg, en eru á hinn bóginn langt frá nógu
ítarleg.
Það gefur auga leið, að auglýsingar þurfa síður en svo að vera „villandi upplýsingar" eða með skrumi og hæpnum fullyrðingum, þótt þær séu allt að einu
óábyggilegar, skaðlegar eða óæskilegar. Eins og áður er sagt hafa auglýsingar tekið
æ meira rúm i viðskiptaháttum siðari tima og auglýsingatækni fleygt svo fram,
að brýna nauðsyn ber til að lögfesta ýmis nýmæli í þessum efnum.
Auglýsingar gegna ákveðnu hlutverki, þær njóta viðurkenningar og fyrirgreiðslu
þjóðfélagsins, þess vegna hvílir á þeim mikil þjóðfélagsleg ábyrgð. Gildi þeirra
byggist á tiltrú neytenda, áhrif þeirra eru mikil og þess vegna nauðsynlegt að vanda
til þeirra og koma í veg fyrir allar skaðlegar verkanir og óæskilegan boðskap.
Auglýsingar, hverju nafni sem nefnast, verða að vera heiðarlegar, sanhar og
ábyggilegar. Þær verða að vera þannig, að þær brjóti aldrei gegn almennu siðgæði.
En auk þess skal bent á nokkur atriði til viðbótar.
— Auglýsingar eiga aldrei að vera þess eðlis, að þær færi sér í nyt reynsluleysi eða kunnáttuteysi þeirra, sem þeim er beint til.
— Auglýsingar eiga aldrei að höfða til hjátrúar og því síður til ótta.
— Auglýsingar eiga aldrei að bera með sér staðhæfingar, sem eru til þess
fallnar að villa um fyrir fólki eða vekja upp hugboð, sem er villandi um
ástand eða eiginleika.
— Auglýsingar ættu aldrei að sýna eða lýsa atvikum, sem brjóta almennar
varúðarreglur eða gætu ýtt undir vanrækslu í þeim efnum. T. d. hvað viðvíkur meðferð á rafmagni, vatni eða eldi, eða umferðarreglum og fyrirmælum stjórnvalda.
— Auglýsingum ætti aldrei að beina til barna eða unglinga. Og ekki ættu þær
að bera með sér staðhæfingar eðg jnyndir, sem gætu reynst börnum og
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unglingum skaðlegar sálrænt og siðferðilega eða hefðu skaðleg áhrif á uppeldi þeirra og afstöðu til uppalenda þeirra.
— Aldrei ættu auglýsingar að færa sér í nyt eðlilega trúgirni barna eða reynsluleysi.
— Auglýsingar ættu aldrei að færa sér í nyt vonir þeirra, sem haldnir eru
sjúkdómum eða færa sér i nyt dómgreindarleysi sjúkra og þjáðra með loforðum um lækningu. Varast ætti allar auglýsingar, sem eru til þess fallnar
að hafa áhrif á þá, sem haldnir eru spila- eða veðmálafíkn.
Auðvitað eru atriði þessi ekki tæmandi, heldur tekin af handahófi. Þau ættu
á hinn bóginn að vera nokkur vísbending um þau sjónartnið, sem flutningsmaður
þessarar tillögu hefur í huga, og til leiðbeiningar fyrir þá sem til endurskoðunarinnar verða valdir, samþykki Alþingi tillöguna.
Segja má, að hver velji og hafni eftir viti og þörfum, því sé öll frekari takmörkun óþörf. En hér er ekki öll sagan sögð. Auk þess bendir margt til þess í
aUglýsingum okkar, að þær séu blátt áfram forheimskandi og til viðbótar við gróðasjónarmið, án allra takmarkana og siðgæðis, ætti það að nægja til þess að taka
málið i heild fastari tökum.

Ed.

370. Breytingartillaga

[149. máll

við frv, til laga um járnblendiverksmiðju i Hvalfirði.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar (StJ).
Við 11. gr. Aftan við greinina bætist:
Á vegum Náttúruverndarráðs og líffræðistofnunar Háskóla Islands verði gerð
itarleg liffræðileg könnun á Hvalfirði og umhverfi fyrirhugaðs verksmiðjustaðar,
áður en nokkrar framkvæmdir hefjast þar.

Nd.

371. Frumvarp til laga

[33. mál]

um samræmda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum.
(Eftir 2. umr. í Nd., 12. mars.)
1. gr.
Sjávarútvegsráðuneytið getur samkvæmt lögum þessum sett almennar og svæðisbundnar reglur, er stuðli að samræmingu milli veiðiheimilda samkvæmt sérstökum
leyfum ráðuneytisins til rækju- og skelfiskveiða og vinnslugetu þessara greina fiskiðnaðarins, meðal annars með skiptingu afla milli vinnslustöðva og/eða þeirra báta,
sem veiðileyfi hljóta.
2. gr.
■ I þeim gréihum veiða, sem háðar eru sérstökum leyfum samkvæmt 1. gr., skal
Iéita íeýfis sjávarútvegsráðuneytisins til að koma á fót vinnslustöðvum eða til aukningar á afkastagetu þeirra sem fyrir eru. Ráðuneytið getur synjað um slík leyfi,
éf ékki er fyrirsjáanleg aflaáukning á viðkomandi svæði né samdráttur í starfsémi annarra vinnslustöðva á svæðinu.
Opinberum fjárfestingarlánasjóðum skal tilkynnt um synjun slikra leyfa.
3. gr.
Ráðherra getUr sett nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara laga.
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4. gr.

Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða fyrirmælum samkvæmt
þeim, skal sæta sektum, nema þyngri viðurlögum varði samkvæmt öðrum lögum,
Sektir renni í ríkissjóð. Um mál út af brotum á lögum þessum eða fyrirmælum settum samkvæmt þeim, skal fara að hætti opinberra mála.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

372. Nefndarálit

[186. raál]

um frv. til 1. um lántökuheimild fyrir ríkissjóð.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með samþykkt þess.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Albert Guðmundsson, Jón Árm. Héðinsson
og Axel Jónsson.
Álþingi, 12. mars 1975.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.

Nd.

Jón Helgason,
fundaskr.
Ragnar Arnalds.

Jón G. Sólnes.

373. Nefndarálit

[186. mál]

um frv. til 1. um lántökuheimild fyrir rikissjóð.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 13. mars 1975.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Lúðvík Jósepsson.

Nd.

Lárus Jónsson,
Þórarinn Þórarinsson
fundaskr.
Tómas Árnason.
Gylfi Þ. Gislason.
Sigríður Guðvarðsdóttir.

374. Nefndarálit

[82. raál]

um frv. til laga um breyt. á orkulögum, nr. 58 29. apríl 1967.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Undirritaðir nefndarmenn leggja til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
_
Magnús Kjartansson,
frsm.

Alþingi, 13. mars 1975.
Þórarinn Þórarinsson.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

77

Benedikt Gröndal.
1M
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Nd.

375. Nefndarálit

T82. mál]

um frv. til 1. uití brevt. á orkulögum, nr. 58 29. april 1967.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Nefndin hefir rætt frumvarpið en varð ekki sammála um afgreiðslu þess. Meiri
hluti nefndarinnar (IngJ, LárJ, IG, GHB) leggur til að frumvarpinu verði vísað til
ríkisstjórnarinnar. Minni hluti nefndarinnar (MK, ÞÞ og BGr) vill samþykkja frumvarpið.
Alþingi, 13. mars 1975.
Ingólfur Jónsson,
Lárus Jónsson,
Ingvar Gislason.
form., frsm.
fundaskr.
Geirþrúður Hildur Bernhöft.

Ed.

376. Frumvarp til laga

T149- mál]

um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
(Eftir 2. umr. í Ed., 13. mars.)
1. gr.
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags. er reisi og reki verksmiðiu að Grundartanga í Hvalfirði til framleiðslu á 75% ferrosilikoni og hafi með
höndum þá framleiðslu og tengdan atvinnurekstur.
2. gr.
Til samvinnu um stofnun eða starfsemi hlutafélags samkvæmt 1. gr. skal rikisstiórninni heimilt að kveðia hlutafélagið Union Garbide Gornoration. New York,
N. Y.. Bandarikjunum. og dótturfélög hess fvrirtækis. svo og eftir atviknm aðra aðila,
sem áhuga hafa á málinu. Þó skal ekki minna en 51% af hlutafé félagsins jafnan
vera i eigu rikisins og stiórn þess skipuð fulltrúum ríkisins að meirihluta. nema
?amþykki Alþingis komi til.
3. gr.
f sambandi við hlutafélag samkv. 1. gr. er rikisstjórninni heimilt:
1. Að leggia fram allt að 1980 milliónum króna (eða jafnvirði 13 2 milljóna
Bandarikiadollara), til að eignast 55% af hlutafé i félaginu. Einnig er henni heimilt að taka lán i sama skyni.
2. Að kaupa eða láta kauna iarðnæði við Grundartanga i Hvalfirði, er leigt
verði félaginu, eftir því sem þhrfir verksmiðiu þess krefjast, sbr. 10. gr.
3. Að láta bvggja og reka höfn við Grundartanga í Hvalfirði. sem félagið hafi
aðgang að, og kaupa eða láta kaupa nauðsvnleg landsréttindi höfninni til handa,
sbr. 10. gr..
4. Að sjá um að leggja veg að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði
við Grundartanga.
5. Að láta leggja raflínu að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við
Grundartanga, tii flutnings á rafmagni til byggingar verksmiðju félagsins og hafnarinnar og til almennra nota þar á staðnum.
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4. gr.
fslenska ríkið og þeir aðilar, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr., skulu
vera fullgildir stofnendur hlutafélagsins, án tillits til ákvæðis 2. málsliðar 2. málsgr.
4. gr. laga nr. 77/1921, um hlutafélög. Tala stofnenda skal og óháð ákvæðum 1. málsliðs sömu málsgreinar. Rétt er að skrásetja félagið þegar er það hefur verið stofnað,
án tillits ti} þess, hvernig þá stendur á um innborgun lofaðs hlutafjár.
Tala hluthafa i félaginu skal óháð takmörkunum í almennum hlutafélagalögum.
svo og réttur hluthafa til að neyta atkvæðisréttar fyrir allt atkvæðisbært hlutafé
sitt.
Hlutabréf í félaginu skulu hljóða á nafn.
5- grFuIItrúar í stjórn hlutafélagsins skulu skipaðir eða kjörnir á aðalfundi til árs
i senn, svo og varamenn þeirra.
Fulltrúar i stjórn félagsins mega vera erlendir ríkisborgarar og búsettir erlendis.
þó ekki sá meirihluti, sem áskilinn er i 2. gr. að framan.
Stjórnarmenn þurfa ekki að eiga sjálfir hlut i félaginu.
6. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að gera samninga innan ramma þessara laga við þá
aðila, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr. að framan, og að kveða þar á um
þær skuldbindingar af hálfu rikisins og aðilanna, sem taldar eru nauðsynlegar og
viðeigandi i sambandi við samvinnu þeirra um hlutafélagið og starfsemi þess,
skal vera eftir því sem rikisstjórnin ákveður, og ekki skemmri en gildistimi þeirra
íamninga. sem gerðir eru við aðilana við stofnun hlutafélagsins.
Samningar þeir. sem rikisstjórnin gerir samkvæmt þessari grein, skulu birtir i
B-deild Stjórnartiðinda.
7. gr.
Hlutafélagi samkv. 1. gr. ber að greiða tekjuskatt og eignarskatt og önnur opinber gjöld. sem almennt eru á lögð hér á landi. eftir þeim reglum, sem um þau
gilda samkvæmt lögum á hverjum tima, nema að þvi leyti, sem mælt er á annan
veg i lögum þessum.
Verði lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld breytt
frá því, seni nú er, skal hlutafélagið jafnan eiea sama rétt og aðrir islenskir aðilar,

sem hafa hliðstætt rekstrarform og stunda hliðstæða starfsemi, til að njóta þeirra
hlunninda, sem um er að r.æða eftir hinum hreyttu reglum, og þvi ekki iþyngt með
álögum umfram þessa aðila.
Eftirfarandi reglur skulu gilda gagnvart hlutafélaginu að þvi er varðar skatta
á nettótekjur og aðra skatta, sem að neðan greinir, án tillits til breytinga, sem
verða kunna á almennum lögum um þá skatta:
1. Félaginu skal iafnan heimilt að halda varasióð mvndaðan af skattfrjálsum
framlögum að þvi marki. sem um ræðir i 2. málsgr. 17. gr. gildandi laga um
tekjuskatt og eignarskatt (nr. 68/1971, shr. lög nr. 7/1972), og eftir þeim reglum,
er gilda um slikan varasjóð samkvæmt þeim lögum.
2. Félaginu skal jafnan heimilt að draaa frá hreinum tekjum sínum á ári hverju
sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess með sama hætti og um getnr
i 1. málsgr. 17. gr. gildandi tekjuskattslaga. Má sá frádráttur vera fyrir fjárhæðum, er félaaið borgar út jafnóðum sem arð á þvi ári, og/eða fjárhæðum, er
félagið leggur til hliðar á árinu í sjóð til fjárfestinear og rekstursþarfa. Úr
sjóði þeim, sem lagður er til hliðar samkvæmt ákvæði þessu. má síðar úthluta
arði og greiða hann, án þess að slíkt skerði rétt félagsins til frádráttar vegna útborgaðs arðs á þvi ári, er greiðsla fer fram.
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3. Félaginu skal jafnan heimilt að auka hlutafé sitt með útgáfu jöfnunarhlutabréfa
án þess að nafnverð þeirra teljist til skattskyldra tekna hjá hluthöfum þess,
innan þeirra marka, sem um ræðir í 2. málsgr. D-liðs 1. málsgr. 7. gr. gildandi
tekjuskattslaga.
4. Félagið skal greiða árlegt landsútsvar, er nemi 0.5% hið mesta af rekstrarútgjöldum þess næstliðið almanaksár samkvæmt ákvæðum skattalaga (þar með
taldar fyrningar og vöru- og efnisnotkun), þó ekki af hærri upphæð en sem
nemi brúttótekjum félagsins á árinu. Verður landsútsvarið lagt á atvinnurekstur félagsins sem heild og kemur í stað aðstöðugjalds á þann rekstur
samkv. V. kafla laga nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, og annarra gjalda,
er leysa kynnu aðstöðugjaldið af hólmi.
8. gr.

Um skattskyldu erlendra aðila, sem kvaddir eru til samvinnu samkv. 2. gr.
laganna og eiga hlut í félaginu eða láta því i té tæknilega aðstoð eða aðstoð við
sölu á afurðum þess, skal fara eftir ákvæðum þeirra tvisköttunarsamninga,
sem í gildi eru milli íslands og heimaríkja þessara aðila. Meðan slikir tvísköttunarsamningar hafa ekki verið gerðir, skal ríkisstjórnin beita í þessu efni hinum sameiginlegu drögum að tvísköttunarsamningi milli Islands og Bandaríkjanna, sem samninganefndir ríkjanna gengu frá hinn 16. maí 1973, eða síðari drÖgum að þeim samningi. 1 samræmi við framanritað skulu eftirfarandi reglur gilda gagnvart þessum
aðilum, án tillits til breytinga á íslenskum skattalögum:
1. Tekjuskattur erlendra hluthafa í félaginu vegna arðs af hlutareign þeirra, sem
skattskyldur er samkvæmt gildandi tekjuskattslögum eða síðari lögum um tekjuskatt, skal vera 5% — fimm af hundraði, nema lög eða milliríkjasamningar
kveði á um lægra gjald, enda eigi viðkomandi hluthafi ekki minna en sem
svarar 10% af útistandandi hlutafé félagsins. Ber félaginu að halda skatti þessum eftir við útborgun arðsins og skila honum til hlutaðeigandi yfirvalda á
greiðsluárinu. I þessu sambandi ber að meðhöndla úthlutun á verðmætum til
hluthafa við slit á félaginu eða sölu á hlutabréfum sem innlausn á hlutabréfum,
og skal ágóði til hluthafanna, sem um er að ræða, metinn sem tekjur af innlausninni og skattlagður sem arður.
2. Þeir erlendu aðilar, sem að ofan greinir, skulu ekki taldir hafa fasta starfsstöð
á Islandi vegna umgetinna tengsla sinna við félagið, og greiðslur til þeirra í
formi þjónustugjalda, sölulauna, umboðslauna, leyfisgjalda og vaxta skulu ekki
háð sköttun á íslandi.
9. gr.
Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum
fjárfestingarvörum og varahlutum til verksmiðju félagsins og reksturs hennar og
tengdra mannvirkja skal undanþeginn aðflutningsgjöldum og söluskatti á innflutning.
Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem beinlípis eru notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal undanþeginn tollum á innflutning og útflutning og söluskatti á íslandi, svo og sala til
útlanda á framleiðsluvörum félagsins.
10. gr.
Höfn við verksmiðjusvæðið að Grundartanga, sbr. 3. tölul. 3. gr., skal vera i
eigu sérstaks hafnarsjóðs, sem sveitarfélög í nágrenninu stofna til samkvæmt ákvæðnm hafnalaga, og tryggi hafnarsjóðurinn hlutafélaginu viðeigandi afnot hafnarirtnar með kjörum, sem ríkisstjórnin samþykkir.
Rikisstjórninni er heimilt að ákveða, að hafnarsjóðurinn verði eigandi að jarðnæði verksmiðjunnar við Grundartanga, sbr. 4. tölul. 3. gr„ og leigi það hlutafélaginu
með kjörum, sem ríkisstjórnin samþykkir.
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11. gr.
Hlutafélaginu ber að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi
verksmiðjunnar við Grundartanga af hennar völduin, og skulu hönnun verksmiðjunnar, bygging og rekstur í öllu vera í samræmi við núgildandi og síðari lög og
reglugerðir hér á landi varðandi mengunarvarnir og öryggi, náttúruvernd, heilbrigði og hreinlæti á vinnustað og þá staðla, sem settir eru samkvæmt þeim.
Áður en framleiðsla hefst skal á kostnað fyrirtækisins og samkvæmt tillögum
Náttúruverndarráðs gerð líffræðileg athugun á umhverfi verksmiðjunnar, þannig
að fylgjast megi með áhrifum hennar á lifríkið.
12. gr.
Við járnblendiverksmiðjuna starfi samstarfsnefnd skipuð þremur fulltrúum frá
hvorum, stjórn verksmiðjunnar og starfsliði hennar, ásamt jafnmörgum varamönnum. Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu fyrirtækisins og starfsliðs þess,
vera báðum til ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað, heilbrigði og öryggi
starfsliðs og hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins.
13. gr.
Iðnaðarráðherra fer með mál, sem snerta eignaraðild ríkisins i hlutafélaginu.
14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

377. Lög

[186. máll

um lántökuheimild fyrir rikissjóð.
(Afgreidd frá Nd. 13. mars.)
Samhljóða þskj. 359.

Ed.

378. Breytingartillaga

[149. mál]

við frv. til 1. um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.

Við 6. gr. Á eftir orðunum „og starfsemi þess“ í fyrri málsgr. bætist: þar
á meðal varðandi framkvæmd 7.—9. gr. að neðan. Gildistími ákvæða 7.—9. gr.

Nd.

379. Nefndarálit

[179. mál]

um frv. til 1. um breyt. á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 23. mars 1961.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin fjallaði um frumvarpið að lokinni 1. umræðu og leggur til að það
verði samþykkt. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja
öðrum, breytingartillögum. Fjarverandi voru Eðvarð Sigurðsson og Jóhann Hafstein.
Alþingi, 17. mars 1975.
Gunnlaugur Finnsson,
Ellert B. Schram,
Heimir Hannesson.
form., frsm.
fundaskr.
Ólafur G. Einarsson.
Magnús T. Ólafsson.
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Sþ.

380. Fyrirspurn

[191. mál]

til iðnaðarráðherra um jarðhitarannsóknir við Varmahlíð í Skagafirði.
Frá Pálma Jónssyni.
a) Hvaða rannsóknir hafa verið gerðar á jarðhitasvæðinu við Varmahlið í Skagafirði?
b) Er vitað hvort þar er um að ræða fullnægjandi varmaorku fyrir nærliggjandi
umhverfi, þar á meðal grænfóðurverksmiðju, sem ákveðin hefur verið í Vallhólmi?
... .
I

Sþ.

381. Tillaga til þingsályktunar

[192. mái]

um heilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandi.
Flm.: Heimir Hannesson, Ingvar Gislason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að því að koma á fót heilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandi. Haft verði náið samráð við landshlutasamtök norðlendinga og bæjar- og sveitarfélög á Norðurlandi.
Jafnframt felur Alþingi rikisstjórninni að kanna hið fyrsta leiðir til að afla
fjármagns til nauðsynlegra framkvæmda samhliða sérfræðilegri athugun málsinS.
Greinargerð.
Samhliða vaxandi önnum hins daglega lífs og hraða og streitu nútímalifsins
hefur sífellt aukist skilningur hérlendis sem erlendis á nauðsyn þess, að sexn flestir
geti átt þess kost að njóta hvíldar og heilsuræktar. Á þetta jafnt við um þá sem
vilja viðhalda fuliri heilsu með likamsrækt og ýmiss konar útivist þar sem slik
aðstaða er fyrir hendi, en ekki síður þá sem þarfnast endurhæíingar og heilsubótar. Brýna nauðsyn ber til, að á hverjum tima sé fyrir hendi næg og fullkomin
aðstaða í báðum þessum, tilvikum. í hinu fyrra tilviki er um fyrirbyggjandi starfsemi að ræða, seni reynst getur hin mikilvægasta fyrir hvert þjóðfélag og alla
einstaklinga þess, en í hinu síðara er um það að ræða, að fullkomin aðstaða sé
fyrir þá sem ekki þurfa beinlínis á sjúkrahúsvist að halda, en þurfa að geta haft
aðgang að margvíslegri heilsuræktar- og útivistaraðstöðu í endurhæfingarskyni eftir heilsufarsleg áföll i einhverri mynd. 1 báðum tilvikum gæti slik aðstaða tengst
ýmiss konar ferðaþjónustu beint og óbeint fyrir innlenda og erlenda íerðamenn,
þó að hún þurfi ekki að gera það, og ræðst nokkuð af því hversu víðtæk og alhliða
slík aðstaða yrði, sbr. það sem segir síðai- í greinargerð þessari.
Hér á landi er mjög brýn þörf á stórauknum átökum í þessum málum. Alkunna er, að aðstaða sú, er áhugamannasamtök hafa komið á fót í Hveragerði og
Reykjalundi, annar engan veginn vaxandi eftirspurn og af ýmsum ástæðum, ekki
síst vegna fjárskorts, skortii’ enn mjög á að þar sé jafnfullkomjn aðstaða fyrir
hendi og þyrfti að vera miðað við þarfir og kröfur tímans, þrátt fyrir mikinn
vilja og áhuga forráðamanna þessara stofnana. Á takmarkaðan hátt hefur verið
bætt úr þessari þörf á höfuðborgarsvæðinu með fjölgandi heilsuræktarstofum í
smáum stíl, en þar er ekki um samræmdar aðgerðir að ræða og þjónar sú virðingarverða starfsemi fyrst og fremst íbúum höfuðborgarinnar eins og eðlilegt er.
Samkvæmt þvi, sem að framan segir, er því hvergi umtalsverð heilsuræktaraðstaða utan höfuðborgarsvæðisins. En í nokkur ár hefur að því verið unnið af
félagsdeildum Náttúrulækningafélags íslands á Akureyri með nokkrum stuðningi
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heildarsamtakanna að koma á fót heilsuhæli fyrir Norðurland við Akureyri og hefur
þessari starfsemi nýlega verið úthlutað lóð við Skjaldarvík skammt fyrir norðan
Akureyri. Þrátt fyrir ríkan áhuga og ötula fjársöfnun þessa litla, en ötula áhugamannahóps er þessi framkvæmd mjóg skammt á veg komin, en fyrirhugað er að
verklegar framkvæmdir við heilsuhælið hefjist á þessu ári.
Að undanförnu hafa erlendir sérfræðingar á vegum Sameinuðu þjóðanna og
opinberra aðila unnið að þróunaráætlun um ferðamál á Islandi, og voru eftirtalin
þróunarsvið valin af ríkisstjórn íslands til sérstakrar athugunar skv. skýrslu þessara sérfræðinga útg. í ágúst 1973 af samgönguráðuneytinu:
Skiðasvæði.
Vötn, ár og sjór til fiskveiða.
Ráðstefnu- og fundaaðstaða.
Jarðhiti til heilsuræktar.
I skýrslu þessari og öðrum skýringum hinna erlendu sérfræðinga var lögð
áhersla á þá stefnumörkun, að öll hugsanleg fjárfesting í sambandi við ofangreind
þróunarsvið yrði við það miðuð, að þær þjónuðu ekki síður íslendingum sjálfum
um leið og þær styrktu stoðir innlendrar ferðaþjónustu. Ekki síst með þetta að
leiðarljósi sameina þeir í einni framkvæmd tvö ofangreind þróunarsvið sem reifuð
eru í íyrrnefndri skýrslu ráðuneytisins. Þar er reifuð allítarlega hugmynd sérfræðinganna um „ferðamannamiðstöð", sem svo er nefnd, er „tengdi ísland við náttúruauðlindir sínar“, og þar sem fram gæti farið margvísleg starfsemi, m. a. „i einangruðu samfélagi yfirbyggðra garða og húsa, sem byggðust á nýtingu jarðhita".
I slíkri miðstöð er gert ráð fyrir „aðstööu fyrir fólk, sem áhuga hefur fyrir einum
eða öllum þáttum starfseminnar, skíðaiðkunum, fiskveiðum, ráðstefnum eða heilsurækt“. Reksturinn byggðist á því, að heilsuræktaraðstaðan sé rekin allt árið, íslendingar noti skiðaaðstöðuna að vetrinum, ráðstefnur séu vor og haust og ahnennir
ferðamenn, væntanlega innlendir sem eriendir, yfir sumarmánuðina. Ekki er gerð
nein endanleg tillaga um staðarvai, en i þessari greinargerð reifuð hugmynd um
staðarval við Botnssúlur, sem skv. síðari reifun málsins hefur flust að Kleifarvatni, m. a. vegna nábýlisins við Reykjavík og Keflavík.
Þó að flm. séu ósanunála hinum lausiegu hugmyndum hinna erlendu sérfræðinga um staðarval, enda ekki urn neina endanlega tillögu þeirra að ræða, auk
þess sem endanlegar ákvarðanir eru að sjálfsögðu í höndum ísfendinga sjálfra,
tefja flm., að hér sé hreyft athygfisverðum hugmyndum, sem kanna þurfi nánar.
Það er skoðun flm., að bæði frá sjónarmiði byggðastefnu og að ýmsu leyti af hagkvæmniástæðum, m. a. vegna hinnar brýnu þarfar á heilsuræktaraðstöðu utan þéttbýlissvæðisins á Suðvesturlandi, þurfi að kanna vandlega, hvort ekki sé grundvöllur fyrir þvi að konia á fót heilsuræktar- og útivistaraðstöðu á Norðurlandi, sem
i senn bætti úr mjög brýnni þörf fyrir norðlendinga og raunar landsmenn alla í
vaxandi mæli með bættuin samgöngum, auk þess sem siík framkvæmd gæti verið
mikilvægur liður í framtiðarþróun islenskra ferðamála, sem hvort tveggja í senn
þjónaði íslendingum sjálfuin og þeim gestum erlendum er sækja vilja landið heim
af ýmsum ástæðum.
Ekki eru að þessu sinni gerðar neinar endanlegar tillögur um staðarval á
Norðurlandi, enda er það skoðun flm,. að áður en slík ákvörðun væri tekin þyrfti
að fara fram sérfræðileg athugun á aðstæðum á þeim stöðum, er helst koma til
greina. Þó virðist við fyrstu sýn að á Akureyri eða i nágrenni Akureyrar séu fyrir
hendi mörg þau skilyrði, er uppíylla þarf, og aðstaða að mörgu leyti hin ákjósanlegasta. Má í þessu sambandi minna á, sbr. það sem að framan er sagt, að Náttúrulækningafélag Akureyrar, sem er deild í landssamtökum N.L.F.I., vinnur nú að þvi
að koma upp heilsuhælisbyggingu í landi Akureyrarbæjar að Skjaldarvík og samningar þegar gerðir um ýmis réttindi þar að lútandi, m. a. samningar á lokastigi
um, hitavatnsréttindi. Fjármagn er enn mjög af skornum skammti og því víst að
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framkvæmdir dragast mjög á langinn, ef ekki tekst að finna nýjan fjárhagsgrundvöll.
Eins og kunnugt er, er Akureyri miðstöð vetraríþrótta og umrædda heilsuræktar- og útivistarmiðstöð mætti á auðveldan hátt tengja þeirri aðstöðu, er þegar
er fyrir hendi í Hlíðarfjalli við Akureyri, og eins mætti hugsa sér að með nýjum
lyftu- og togbrautarbúnaði mætti verulega lengja skíðatímann, jafnvel fram á vor
og sumar. 1 kaupstaðnum og i nágrenni hans er að auki hin ákjósanlegasta aðstaða til margvislegra útilífsiðkana, svo sem fjallgangna, sjóstangaveiði, hestaferða, og þannig mætti lengi telja. Og mikilvægt er að fjölbreytt þjónusta er þegar
fyrir hendi á Akureyri, bæði að því er varðar samgöngur, læknisþjónustu, ýmiss
konar ferðaþjónustu og sérfræðilega aðstoð, auk þess sem Akureyri er miðsvæðis
á Norðurlandi og tengist því samgöngukerfinu í allar áttir á landi og í lofti. Þess
ber þó að geta að ýmsir aðrir staðir á Norðurlandi hafa betri aðgang að heitu
vatni en Akureyri, og því m. a. sjálfsagt að kanna vel aðra möguleika á staðarvali, t. d. í Þingeyjarsýslum eða annars staðar á Norðurlandi. Mestu máli skiptir
að hið opinbera hefjist handa í þessum efnum hið fyrsta í samvinnu við alla
hlutaðeigandi aðila, og sjálfsagt er að notfæra sér þær undirbúningsrannsóknir er
þegar hafa farið fram af hálfu erlendra sérfræðinga, jafnframt því sem kannaðar
eru tillögur þeirra um fjármögnun framkvæmdanna, sem þegar liggja fyrir. Þar
sem mikla undirbúningsvinnu þarf að inna af hendi áður en lokaákvörðun er tekin,
er æskilegt að afgreiðslu málsins sé hraðað eftir því sem tök eru á.

Nd.

382. Frumvarp til laga

[149. mál]

um jámblendiverksmiðju i Hvalfirði.
(Eftir 3. umr. í Ed., 17. mars.)
Samhljóða þskj. 376 með þessari breytingu:
6. gr. orðist svo:

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga innan ramma þessara laga við þá
aðila, sem, kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr. að framan, og að kveða þar á um
þær skuldbindingar af hálfu ríkisins og aðilanna, sem taldar eru nauðsynlegar og
viðeigandi í sambandi við samvinnu þeirra um hlutafélagið og starfsemi þess,
þar á meðal varðandi framkvæmd 7.—9. gr. að neðan. Gildistími ákvæða 7.—9. gr.
skal vera eftir þvi sem ríkisstjórnin ákveður, og ekki skemmri en gildistími þeirra
samninga, sem gerðir eru við aðilana við stofnun hlutafélagsins.
Samningar þeir, sem ríkisstjórnin gerir samkvæmt þessari grein, skulu birtir í
B-deild Stjórnartíðinda.

Nd.

383. Frumvarp til laga

[193. mál]

um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar.
Flm.: Karvel Pálmason.
1. gr.

1. málsgr. 19. gr. laganna hljóði svo:
Ef aðrar tekjur elli- eða örorkulífeyrisþega en lífeyrir almannatrygginganna
fara ekki fram úr 96 000 kr. á ári, skal greiða uppbót á lífeyri hans að upphæð
96 000 kr. á ári. Hafi bótaþeginn hins vegar tekjur umfram 96 000 kr. á ári, skal
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skerða uppbótina um helming þeirra tekna, sem umfram eru. Sama gildir um
hjónalífeyri, eftir því sem við á.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Ákvæði þau, sem nú eru í 1. inálsgr. 19. gr. almannatryggingalaganna, voru
sett til þess að gefa því fólki, sem á rétt á lágum greiðslum úr lífeyrissjóðum eða
getur aflað sér smávægilegra tekna, kost á því að njóta jafnhliða góðs af tekjutryggingu almannatrygginga. Sú upphæð, senr nú gildir, er hins vegar orðin allt
of lág með tilliti til þeirrar stórfelldu verðbólguþróunar, sem einkennt hefur íslenskt efnahagslíf undanfarna mánuði. Þess vegna er lagt til, að þetta hámark
annarra tekna en lífeyris almannatrygginga hækki úr 41 300 kr. á ári í 96 000 kr.
á ári eða 8 000 kr. á mánuði. Nái slik breyting ekki fram að ganga er hætt við,
að núgildandi lagaákvæði leiði til þess, að ýmsir ellilífeyrisþegar, sem hefðu áhuga
á að stunda vinnu hluta úr degi, hætti þátttöku í atvinnulífinu. Slík þróun er
mjög óæskileg bæði frá sjónarmiði einstaklingsins, sem vill vinna, og þjóðfélagsins
í heild.

Sþ.

384. Tillaga til þingsályktunar

[194. málj

í tilefni af aldarafmæli landnáms íslendinga í Vesturheimi.
Flm.: Heimir Hannesson, Svava Jakobsdóttir, Jóhann Hafstein,
Jón Árm. Héðinsson, Magnús T. Ólafsson.
Þar sem á þessu ári er þess minnst að öld er liðin frá því að íslenskir Iandnemar tóku sér varanlega bólfestu í Vesturheimi, ályktar Alþingi að beina því til
rikisstjórnarinnar að nri þegar verði skipuð þriggja manna nefnd til að gera um
það tillögur til hennar á hvern hátt minnst verði aldarafmælis landnámsins af íslendinga hálfu, svo og um aukin tengsl hins íslenska þjóðarbrots vestanhafs við
heimalandið. Þingsályktun þessi er m. a. fram kornin í tilefni af hinum ríka áhuga
er fram kemur hjá vestur-íslendingum til að viðhalda íslensku þjóðerni og menningu og sterkum vilja þeirra til að efla þjóðernisleg tengsl hins íslenska þjóðarbrots
við heimalandið.
Greinargerð.
Á þessu ári er þess minnst að öld er liðin frá þvi að íslenskir landnemar tóku
sér skipulega bólfestu í Vesturheimi. Sem kunnugt er, urðu ýmsir erfiðleikar hér
í lok 19. aldar til þess að hópur íslendinga leituðu til fjarlægs lands í leit að nýju
lífi. Það var ætlun landneinanna að stofna islenska nýlendu til þess að halda hópinn og varðveita á þann hátt íslenska menningu og sérkenni. í nokkur ár var slíkt
sérveldi við lýði inni í miðju meginlandi Kanada, og hvernig sem á orsakir vesturferðanna er litið, blandast engurn hugur um það að íslenskt landnám í fjarlægri
heimsálfu er merkur atburður, bæði í sögu íslendinga og þeirrar þjóðar, er flestir
gerðust þegnar hjá, kanadamanna.
Frá upphafi hafa verið sterk þjóðernistengsl milli Iandnemanna og afkomenda
þeirra við heimaþjóðina og e. t. v. sjaldan eins rík og nú, heilli öld eftir landnámið. Ýmiss konar menningarstarfsemi hefur þróast, bóka- og blaðaútgáfa á ensku
og íslensku.
Full ástæða er til þess að íslendingar sýni vestur-islendingum bróðurhug á
þessurn tímamótum. Slíkt efldi enn tengslin, og kemur ýmislegt til greina, sem
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

151

1202

Þingskjal 384—388

nauðsynlegt er að kunnugir nienn fjalli uni og geri tillögur um hið fyrsta. Vesturislendingar sýndu íslendingum mikinn sónia og ræktarserai á þjóðhátíðinni á s. 1.
ári. Ekki er annað sæmandi en að íslendingar endurgjaldi þá ræktarsemi á tímamótaári þeirra.
Að lokum má gcta þess að ýmislegt hendir lil þess að hægt verði að koma á
auknuin viðskiptum milli landanna og að Kanada sé að ýmsu leyti lítt kannaður
akur fyrir íslenskar útflutningsvörur. Eins virðist sem íslendingar og kanadamenn
líti svipuðum, augum á fiskverndunarmál. Aukin tengsl við frændur okkar í Vesturheimi styddu allar aðgerðir islendinga í þeim efnum.

Sþ.

385. Fyrirspurn

[195. mál]

til tryggingamálaráðherra um Atvinnuleysistryggingasjóð.
Frá Guðmundi H. Garðarssyni.
1. Hvernig hafa lánveitingar úr jVtvinnuleysistryggingasjóði skipst milli kjördæma
landsins á árunum 1972, 1973 og 1974 og hver er upphæðin í krónutölu?
2. Hvaða upphæðir hafa runnið til landssamtaka og stofnana sem ná til alls
landsins?
óskað er skriflegs svars.

Sþ.

386. Fyrirspurn

[196. mál]

til sjávarútvegsráðherra um Fiskveiðasjóð íslands.
Frá Pétri Sigurðssyni.
Hvernig hafa lánveitingar úr Fiskveiðasjóði íslands skipst milli kjördæma
landsins á árunum 1972, 1973 og 1974 og hver er upphæðin í krónutölu?
Óskað er skriflegs svars.

Sþ.

387. Fyrirspurn

[197. mál]

til félagsmálaráðherra um Byggingarsjóð ríkisins og Byggingarsjóð verkamanna.
Frá Pétri Sigurðssyni.
Hvernig hafa lánveitingar úr Byggingarsjóði ríkisins og Byggingarsjóði verkamanna skipst á milli kjördæma landsins á árunum 1972, 1973 og 1974 og hver er
upphæðin í krónutölu?
Óskað er skriflegs svars.

Sþ.

388. Fyrirspurn

[198. mál]

til samgönguráðherra um Hafnabótasjóð.
Frá Pétri Sigurðssyni.
Hvernig hafa lánveitingar úr Hafnabótasjóði skipst á milli kjördæma landsins
á árunum 1972, 1973 og 1974 og hver er upphæðin í krónutölu?
Óskað er skriflegs svars.

Sþ.
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389. Fyrirspurn

[199. mál]

til samgönguráðherra um fjarskipti við Siglufjörð og talsamband milli Reykjavíkur og Norðurlands.
Frá Eyjólfi K. Jónssyni.
1. Hvenær má vænta þess að melrabylgjuslöð (VHF tíðnisvið) verði sett upp við
loftskeytastöðina í Siglufirði?
2. Hvenær má vænta úrbóta á talsamhandinu niilli Reykjavíkur og Norðurlands?

Sþ.

390. Tillaga til þingsályktunar

[200. mál]

urn lögfræðiþjónustu fyrir efnalítið fólk.
Flm.: Svava Jakobsdóttir, Ragnar Arnalds.
Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra að sjá til þess, að komið verði á fót lögfræðiþjónustu fyrir efnalítið fólk óháðri gjaldskrá Lögmannafélags íslands.
Greinargerð.
Það er vitað og viðurkennt að margt efnalítið fólk veigrar sér við að leita
lögfræðilegrar aðstoðar er vanda ber að höndum sakir kostnaðarins er því fylgir.
Er engan veginn verjandi að fólk eigi þess ekki kost að reka réttar síns sakir
efnaleysis. Brýnt er því að leysa vanda þessa fólks með því að koma á fót hið
allra fyrsta réttaraðstoð sem óháð sé gjaldskrá Löginannafélags Islands.
Slík réttaraðstoð tíðkast annars staðar á Norðurlöndum, m. a. í Svíþjóð, Danmörku og Noregi, og hefur skipan slíkrar aðstoðar verið í endurskoðun þar á
undanförnum árum. í þrem ofangreindum löndum starfa sérstakar stofnanir sem
veita réttaraðstoð. I Noregi t. d. eru almennar lögfræðilegar upplýsingar veittar
án endurgjalds. Árið 1973 gengu í gildi ný lög uni lögfræðiaðstoð án endurgjalds
í Svíþjóð. Samkvæmt hinum nýju lögum svía um þessi efni er gert ráð fyrir, að
30 ríkisreknar lögfræðiskrifstofur verði starfandi víðs vegar um landið, og er hlutverk þeirra að sinna þeirri lögfræðiaðstoð, sem lögin gera ráð fyrir. Lögfræði-

skrifstofur í einkaeign geta einnig veitt lögfræðiaðstoð í samræmi við hin nýju
lög, en þeim er það í sjálfsvald sett. Upplýsingar um fyrirkomulag réttaraðstoðar
í þessum löndum er að finna í grein eftir Gunnar Eydal í Tímariti lögfræðinga,
4. hefti 1973. Er sjálfsagt að halda svo á þessu máli hér, að hliðsjón sé höfð af
reynslu annarra Norðurlandaþjóða.
Hér á landi eru til reglur um gjafsókn og gjafvörn, en þótt þær séu góðra
gjalda verðar, leysa þær ekki nema lítinn hluta þess vanda sem eiginlegri réttaraðstoð er ætlað að gera. Reglur um gjafsókn og gjafvörn gilda aðeins ef til málshöfðunar keinur. I fjölmörgum málum, sem upp rísa, þarfnast fólk fyrst og fremst
lögfræðilegra leiðbeininga og upplýsinga uin rétt sinn. Þennan vanda mundi réttaraðstoð leysa. Ætti fólk þess kost að leita slíkrar aðstoðar sér að kostnaðarlitlu
meðan mál eru á frumstigi, eru og meiri líkindi til að mál leysist farsællega án
þess að til málshöfðunar þurfi að koma.
Á siðasta reglulega Alþingi var lagt fyrir neðri deild frumvarp til laga um
málflytjendur. Þá flutti 1. flutningsmaður þessarar þingsályktunartillögu ásamt þrein
þm. öðrum breytingartillögu við það frumvarp um réttaraðstoð fyrir efnalitið fólk.
Niðurstaðan af umræðum um málið í hv. neðri deild varð sú, að samkomulag náðist innan allsherjarnefndar um breytingartillögu nær samhljóða þeirri þingsálykt-
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unartillögu seni hér er flutt, og var hún samþykkt í hv. neðri deild. Frumvarp til
laga um málflytjendur hlaut þó ekki fullnaðarafgreiðslu á því þingi. Var þá einnig
úr sögunni samþykktin um réttaraðstoð til efnalítils fólks, og því er það mál uú
lagt fram að nýju.
Vænta flm. þessarar þingsályktunartillögu að mál það, sem hér er á ný fram
borið, hljóti jafngóðar undirtektir í sameinuðu þingi og það hlaut i hv. neðri deild
á síðasta þingi.

Ed.

391. Frumvarp til laga

[201. mál]

um breyting á lögum nr. 7 23. mars 1972, um breyting á lögum nr. 68 15. júní
1971, um tekjuskatt og eignarskatt.
Flin.: Helgi F. Seljan, Stefán Jónsson, Ragnar Arnalds.
1- gr.
Við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein svo hljóðandi:
Þó skal framangreindur frádráttur vegna vinnu eiginkonu bónda við búrekstur
aldrei nema lægri fjárhæð en helmingi persónufrádráttar hjóna, enda gegni hún
ekki öðrum launuðum störfum.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

2. gr.

Greinargerð.
í núgildandi skattalögum eru þau ákvæði, að 50% af launatekjum eiginkonu skuli
frádráttarbær til tekjuskatts. Þetta gildir þó ekki um eiginkonur bænda, þó að þær
vinni mikið starf við búreksturinn, séu útivinnandi konur að miklum hluta. Þær
eru settar í sama flokk og eiginkonur atvinnurekenda almennt, þ. e. að frádráttur
þeirra fer ekki upp fyrir % af persónufrádrætti hjónanna.
Við flm. álítum hiklaust, að um erfiða og annasama vinnu eiginkvenna bænda
eigi að gilda rýmri og réttlátari reglur um skattafrádrátt.
Ýmislegt veldur þessu ranglæti, þótt vitað sé, að í mörgum tilfellum er vinnuframlag hjónanna við búreksturinn ærið svipað. M. a. veldur þessu furðulegur útreikningur á vinnustundafjölda eiginkvenna bænda í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara, sem aðeins er 600 vinnustundir á ári, og þær vinnustundir eru auk þess
reiknaðar á mjög lágum kauptaxta. Einnig hefur þótt erfitt að fastákveða vinnuframlag bændakonunnar, enda misjafnt að vísu, og eins hafa menn óttast, að frelsi til
framtals í þessum, efnum gæti leitt til misnotkunar á þann veg, að óeðlilegur hluti
af tekjum búsins yrði talinn fram til tekna eiginkonunnar.
Mismununin samanborið við aðrar útivinnandi konur er þó sú, að ekki verður
við unað. 600 stunda viðmiðunin er alger fjarstæða, enda leggja flestar bændakonur
fram gífurlegan fjölda vinnustunda við sjálfan búreksturinn. Aðalreglan er bundin
við frádrátt, sem er miðaður við % af persónufrádrætti hjóna, en þó munu á gerðar
undantekningar af skattayfirvöldum, ef bóndinn vinnur mikið utan heimilis, svo að
konan þarf að annast búrekstur að miklu eða mestu leyti.
Með frumvarpi þessu er lagt til, að lágmarksfrádráttur til skatts vegna vinnu
eiginkonu við búrekstur nemi helmingi af persónufrádrætti hjóna. Á það skal þó
lögð áhersla af okkur flm., að hér er urn lágmark að ræða, en gagnvart búrekstrinum
álítum við að bæði hjónin skuli jafnrétthá, þannig að frádráttur konu bóndans,

vegna sannanlega framtalinna vinnustunda verði hærri, ef tekjur hennar af bú-
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rekstrinum eru meiri en nemur hálfum persónufrádrætti hjónanna. Sú upphæð
skal þá vitanlega gilda. Aðalatriðið er, að ákveðið lágmark frádráttar sé lögfest og
verði a. m. k. helmingi hærra en hámarkið er í flestum tilfellum í dag.
Þessi réttarbót til eiginkvenna bænda, sem leggja á sig margar og erfiðar vinnustundir við búreksturinn, á því fyllsta rétt á sér umfram aðrar atvinnugreinar, og
því er frumvarpið flutt.
Sjálfsagt þykir okkur flm. liins vegar, að þetta ákvæði sé háð því, að eiginkona bóndans gegni ekki öðrum launuðum störfum, enda eru 50% launa hennar
þá frádráttarbær.

Sþ.

392. Tillasra til þingsályktunar

[202. mál]

um viðgerðar- og viðhaldsaðstöðu flugvéla á Keflavíkurflugvelli.
Flm.: Jón Skaftason.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta athuga i samráði við Flugleiðir hf. og önnur flugfélög, er hagsmuna hafa að gæta, á hvern hátt hagkvæmast
sé að koma upp aðstöðu til viðgerða og viðhalds flugvélum á Keflavíkurflugvelli.
Greinargerð.
Flugið er vaxandi þáttur i atvinnulifi íslendinga. Þrátt fyrir aðsteðjandi erfiðleika nú um sinn i flugrekstrinum telja flestir, að þessi atvinnugrein eigi sér mikla
framtið i atvinnustarfsemi landsmanna.
Keflavíkurflugvöllur er eini alþjóðlegi flugvöllurinn á Islandi. Erlendar og innlendar flugvélar hafa notað hann til millilendinga á flugi yfir Norður-Atlantshaf
og í sambandi við þær hefur risið upp talsverð atvinnustarfsemi þar, sem væntanlega fer vaxandi í framtiðinni.
Á Keflavíkurflugvelli vantar þó tilfinnanlega viðgerðar- og viðhaldsaðstöðu fyrir
flugvélar, sem þarf að vera fvrir hendi á vel búnum alþjóðlegum flugvelli. Sú aðstaða, sem fvrir hendi er, cr að langmestu leyti á vegum varnarliðsins og fyrir herflugvélar.
Tímabært er því að athuga, hvernig best má að þessum málum, standa í framtíðinni, og má minna á tvennt i-þexm sambandi.
I fyrsta lagi standa nú fyrir dyrum miklar framkvæmdir á Keflavikurflugvelli.
Er m. a. gert ráð fyrir að skilja alveg að hernaðarflugsþjónustuna og farþegaflugsþjónustuna. Er stefnt að hyggingu nýrrar flugstöðvar fyrir farþegaflug á nýjum
stað á vellinum og miklum framkvæmdum til þess að búa betur að þessari starfsemi. Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta flugvéla þvrfti að vera þáttur þessara framkvæmda.
1 öðru lagi brann viðgerðarflugskýli Flugfélags íslands á Reykjavíkurflugvelli
til grunna s. 1. janúarmánuð. Sii starfsemi, sem þar fór fram, er því á hrakhólum
um sinn og ekki vitað nú, hvernig úr verður bætt svo haganlegast sé.
Um hundrað manns, að mestu leyti lærðir flugvirkjar, störfuðu við flugskýli
Flugfélags Islands á Reykjavíkurflugvelli. Þrátt fyrir bráðabirgðaaðstöðu í flugskýli
varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli til eftirlits og viðhalds Boeingvéla Flugfélags Islands og aðstöðu fyrir Fokkervélar félagsins í flugskýli Landhelgisgæslunnar, er
atvinnuöryggi þessarar stéttar ótryggt. Viðgerðir og viðhald íslenskra flugvéla erlendis kostar mikinn erlendan gjaldeyri, sem við höfum mikla þörf fyrir til annarra
nota. Af upplýsingum, sem ég hef fengið um viðgerðar- og viðhaldskostnað flug-
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véla árin 1971—1974, má sjá þctta i stórum dráttum, en þær eru þessar í milljónum
króna talið og eru varahlutir þá meðtaldir:
1971
1972
1973
1974

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

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

Loftleiðir
Erl.
Innl.

Flugfélagið
Innl
Erl

498
473
459
521

38
38
52
87

37
36
35
39

76
75
105
173

Samtals
Innl.
Erl.

536
511
511
608

113
111
140
212

f þessu er ljóst, að liil nokkurs er að vinna ef takasl mætti að f iytja
starfsemi að mestu inn í landið. Flutningur þessarar þingsályktunartillögu miðar að
þvi að svo geti orðið.

Nd.

393. Frumvarp til laga

[203. mál]

um breyting á lögum nr. 56 1973, um heilbrigðisþjónustu.
Flm.: Pálmi Jónsson, Páll Pétursson, Eyjólfur K. Jónsson,
Ólafur Jóhannesson.
1. gr.
2. töluliður 16.5 í 16. gr. laganna orðist svo:
Blönduósumdæmi.
a) Á Blönduósi H2, starfssvæði Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blönduóshreppur, Svinavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur og Engihlíðarhreppur.
b) A Skagaströnd Hl, starfssvæði Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur.
Lög þessi öðast þegar gildi.

2. gr.

Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á siðasta Alþingi, en varð eigi útrætt. Þá fylgdi
frumvarpinu svo hljóðandi greinargerð:
Þegar lög um heilbrigðisþjónustu voru samþvkkt á Alþingi 1973, var læknishérað á Skagaströnd lagt niður og sameinað Blönduóshéraði. Við fluttum þá breytingartillögu við frumvarpið, en hún var felld með eins atkvæðis mun í neðri deild.
Búið var að byggja kæknisbústað á Skagaströnd, og ibúarnir kunna þvi illa að hafa
eigi lækni búsettan þar. Vegasamband við Blönduós er sæmilegt, en veður eru hörð
norður á Skaganum. Norðaustanhriðar geta geisað dag eftir dag, þannig að illfært
sé á rnilli húsa. Fólkið finnur til öryggisleysis að hafa eigi lækni hjá sér i kauptúninu.
Atvinnuástand er gott á Skagaströnd og fólkinu fjölgar. Eigi er ólíklegt, að eftir
nokkur ár verði íbúatalan nær 1 000, því að fólkið er bjartsýnt og duglegt. Það á
því skilið að njóta sæmilegs öryggis í heiihrigðismálum.
Viðurkenna ber, að lítið er unnið við að hafa sérstök læknishéruð, ef eigi fást
læknar til að starfa í þeim. Nokkur brevting virðist hafa orðið á í því efni, þannig
að auðveldara virðist að fá lækna til að starfa í strjálbýlinu en áður var. Læknum
fjölgar ört, og gróska er í atvinnulífi úti á landsbyggðinni. Eigi er því ólíklegt, að
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læknir fáist til að starfa á Skagaströnd, og er þvi tæpast rétt að liaga löggjöf þannig, að það hindri, að íbiiar Höfðakanpstaðar og vesturhluta Skagans geti búið við
viðunandi öryggi í heilbrigðismálum.

Nd.

394. Nefndarálit

[140. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur athugað frunivarpið á nokkrum fundum sínum og orðið sammála um að mæla með sainþ5Tkkt þess með þeirri breytingu, sem greinir á sérstöku þingskjali.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru .Tóhann Hafstein, Eðvarð Sigurðsson og
Magnús T. Ölafsson.
Alþingi, 20. mars 1975.
Gunnlaugur Finnsson,
form.

Nd.

Ellert B. Schram,
fundaskr.
Heimir Hannesson.

Ólafur G. Einarsson,
frsm.

395. Breytingartillaga

[140. mál]

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld.
Frá félagsmálanefnd.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
4. gr. laganna orðist svo:
Gjald skv. 3. gr. má innheimta af öllum fasteignum við þær götur, sem bundið
slitlag hefur verið sett á og þar sem gangstéttir hafa verið lagðar, enda sé eigi
lengri timi en fimm ár liðinn frá því að slitlag var sett eða gangstétt lögð. Má
gjaldið nema allt að meðalkostnaði við þessar framkvæmdir.

Nd.

396. Frumvarp til laga

[204. mál]

um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lifskjara.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
I. KAFLI

Heimild til lækkunar ríkisútgjalda.
1. gr.
Þrátl fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1975 er ríkisstjórninni heimilt að lækka
fjárveitingar um allt að 3 500 millj. kr. Ákvörðun um skiptingu lækkunarinnar
milli einstakra fjárlagaliða skal tekin með samþykki fjárveitinganefndar. Heimild

þessi tekur einnig til útgjalda sem ákveðin eru með sérstökum lögum.
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II. KAFLI

Um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt,
lögum nr. 7 23. mars 1972, lögum nr. 60 30. apríl 1973 og I. kafla laga
nr. 10 22. mars 1974 um breyting á þeim lögum.
2. gr.
3. mgr. 3. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 7/1972, orðist svo:
Þegar gift kona vinnur við fyrirtæki eða félag, sem annað hvort hjónanna
eða bæði eða ófjárráða börn þeirra eiga eða reka að verulegu leyti, á hún rétt á
þvi að helmingur launa hennar eða áætlaðs hluta hennar af sameiginlegum hreinum
lekjuin hjónanna af atvinnurekstrinum, miðað við beint vinnuframlag hennar við
öflun teknanna, verði dreginn frá sameiginlegum tekjum hjónanna. Aldrei skal
þó koma hærri fjárhæð til frádráttar af þessum sökum en helmingur sameiginlegra
hreinna tekna hjónanna af atvinnurekstrinum eða 134 000 kr. hvor fjárhæðin sem
lægri er.
3. gr.
1. mgr. 4. gr. laga nr. 68/1971 orðist svo:
Börn innan 16 ára aldurs, sem eru á framfæri foreldra sinna (stjúpforeldra,
kjörforeldra, fósturforeldra), eru ekki sjálfstæðir skattþegnar. Teljast tekjur þeirra
með tekjum foreldra að undanskildum skattfrjálsum tekjum skv. 2. ingr. 21. gr.
Nemi hreinar tekjur barns hærri fjárhæð en 37 750 kr. er skattstjóra heimilt að
ákveða barninu skatt sem sjálfstæðum skattþegni enda komi fram tilmæli um
það frá foreldrum. Fallist skattstjóri á tilmæli foreldra um sérsköttun barns skal
ávallt telja foreldrum til tekna 37 750 kr. af tekjum barnsins en barninu það sem
umfram er.
4. gr.
Síðasti málsl. A-liðar 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. tl. 3. gr. laga nr.
7/1972, orðist svo:
Til slikra tekna telst fæði, húsnæði, endurgreiðsla flutningskostnaðar milli
heimilis og vinnustaðar, afnot bifreiða, svo og hvers konar aðrai’ greiðslur eða
hlunnindi sem látin eru í té sem kaupgjald eða jafna má til kaupgreiðslu.
5. gr.
Við 10. gr. laga nr. 68/1971 bætist nýr stafliður er verði I-liður og hljóði svo:
I. Persónuafsláttur og barnabætur samkvæmt ákvæðum B- og C-liða 25. gr.
6. gr.
Við C-lið 12. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 5. gr. laga nr. 7/1972, bætist ný mgr.,
er hljóði svo:
Sannanlegan og hæfilegan flutningskostnað milli heimilis og vinnustaðar hjá
þeiin skattþegnum sem hvern vinnudag þurfa að fara verulegar vegalengdir á eigin
kostnað til þess að sækja atvinnu sína. Sama máli gegnir um þá skattþegna sem
fara verulegar vegalengdir til vinnu en hafa húsnæðisaðstöðu á vinnustað og ferðast
á eigin kostnað milli heimilis og vinnustaðar eigi oftar en einu sinni í viku. Vegalengd í þessu sambandi telst veruleg ef hún nemur a. m. k. um 70 km fram og til
baka milli heimilis og vinnustaðar. Hvað telst vera sannanlegur og hæfilegur
flntningskostnaður fer að mati ríkisskattstjóra.
7. gr.
I slað „84 700 kr.“ í A-lið 13. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr.
10/1974. komi: 127 900 kr.
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í stað „38 500 kr.“ í 1. mgr. D-liðar 13. gr. sömu laga, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr.
10/1974, komi: 58 200 kr. og í stað „23 000 kr.“ í 5. mgr. D-liðar 13. gr., sbr. 2. mgr.
1. gr. laga nr. 10/1974, komi: 34 800 kr.
8. gr.
í stað „1500 kr.“ í 1. mgr. 14. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr.
10/1974, komi: 2 265 kr.
í stað „9 500 kr.“ í 2. mgr. 14. gr. sömu laga, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 10/1974,
komi: 14 345 kr.
9. gr.
16. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1972 og 3. gr. laga nr. 10/1974,
orðist svo:
Ef foreldrar barns, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs þegar
skattur er lagður á, búa ekki saman og annað þeirra hefur barnið hjá sér en hitt
greiðir meðlag skal meðlagsgreiðslan talin að hálfu til tekna hjá því foreldri sem
við henni tekur og að hálfu til frádráttar frá tekjum hjá því foreldri sem innir
hana af hendi. Greiddur barnalífeyrir skv. 14. gr. laga nr. 67/1971 um almannatrvggingar vegna barns, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs þegar
skattur er lagður á, skal teljast að hálfu til tekna ef annað hvort foreldra er látið
eða barnið er ófeðrað. Meðlagsgreiðsla (þ. m. t. barnalífeyrir úr almannatryggingum
ef annað hvort foreldra er látið eða barn er ófeðrað) með barni, sem orðið er
fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs þegar skattur er lagður á, telst að fullu
til tekna hjá því foreldri sem við henni tekur en enginn frádráttur er heimill frá
tekjum þess foreldris sem innir hana af hendi. Meðlagsgreiðslur samkvæmt þessari
málsgrein skulu takmarkaðar við sömu upphæð og fjárhæð þess barnalífej’ris
nemur sem greiddur er skv. 14. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar.
Frá tekjum þeirra sem eru við nám er heimilt að draga námskostnað að mati
ríkisskattstjóra.
10. gr.
25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 11. gr. laga nr. 7/1972, 5. og 6. gr. laga nr. 60/1973
og 4. gr. laga nr.10/1974, orðist svo:
A. Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum þessum, skal reiknast svo:
1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sinu lagi: Af fyrstu
600 000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir
600 000 kr. greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 1. eða 3. tl. B-liðar þessarar greinar eftir því sem við á.
2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga þessara: Af fyrstu 850 000
kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir 850 000
kr. greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal siðan dreginn persónuafsláttur
skv. 2. tl. B-liðar þessarar greinar.
B. Persónuafsláttur heimilisfastra manna hér á landi, sem skattskvldir eru samkvæmt 1. gr. laga þessara, skal vera sem hér segir:
1. Fyrir einstakling, sbr. þó 3. tl., og hvort hjóna, sem telja fram hvort í
sinu lagi, 97 000 kr.
2. Fyrir hjón, sem samsköttuð eru, 145 000 kr.
3. Fyrir einstætt foreldri, sem heldur heimili og framfærir þar börn sín,
sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs sem skattur er lagður
á, 145 000 kr.
Nemi persónuafsláttur skv. 1., 2. eða 3. tl. þessa stafliðar hærri fjárhæð en
reiknaður skattur af skattgjaldstekjum skv. 1. eða 2. tl. A-liðar þessarar greinar
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þessum mun og skal því ráðstafað fyrir hvern mann sem hér segir og í þessari forgangsröð:
a. Til greiðslu eignarskatts sem á manninn er lagður á greiðsluárinu.
b. Til greiðslu útsvars sem á manninn er lagt á greiðsluárinu.

c. Sá hluti persónuafsláttar, sem enn er óráðstafað, fellur niður. Þó skulu
þeim mönnum, sem náð hafa 67 ára aldri á skattárinu eða áttu rétt til
örorkulifeyris samkvæmt lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar með
síðari breytingum, greiddar eftirstöðvar allt að 20 000 kr. fyrir einstakling
og hvort hjóna sem telja fram hvort i sinu lagi en 30 000 kr. fyrir hjón sem
eru samsköttuð. Fjármálaráðherra skal ákveða gjalddaga þessara eftirstöðva ár hvert.
Þó skal aldrei koma til skuldajafnaðar eða greiðslu samkvæmt staftiðum a.,
h. og c. hærri fjárhæð en sem nemur mismun persónuafsláttar og 20% af útsvarsskyldum tekjum að frádregnum 200 000 kr. hjá einstaklingi og hjá hvoru
hjóna sem telja fram hvort í sinu lagi en að frádregnum 300 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum.
Hjá þeim skattþegnum, sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr. laga
nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga, skal hækka framangreindar útsvarsskvldar tekjur á þann veg er þar um ræðir.
Búi foreldrar barns, sem ekki er fullra 16 ára i byrjun þess almanaksárs þegar
skattur er lagður á, saman ógift er hvoru um sig heimilt, að skriflegri beiðni
beggja, að nýta óráðstafaðan mun hins, sbr. 2. mgr. þessa stafliðar, þó aldrei
hærri fjárhæð en 48 000 kr. Fjárhæðir til frádráttar útsvarsskyldum tekjum,
sbr. 3. mgr. þessa stafliðar, skulu þá nema 150 000 kr. til hvors í stað 200 000 kr.
Sé um að ræða barn, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs,
þegar skattur er lagður á og fallist hefur verið á sérsköttun þess samkvæmt
heimild i 4. málsl. 4. gr. og með farið um sérsköttun þess samkvæmt síðasta
málsl. þeirrar lagagreinar, skal þó aldrei koma til greiðslu samkvæmt stafliðum a. og b. i 2. mgr. þessa stafliðar hærri fjárhæð en 18 000 kr.
C. Með hverju barni, sem heimilisfast er hér á landi, þar með talin stjúpbörn,
kjörbörn og fósturbörn, sem ekki er fullra 16 ára i bvrjun þess almanaksárs
þegar skattur er lagður á og er á framfæri heimilisfastra manna hér á landi
sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga þessara, skal ríkissjóður greiða barnabætur til framfæranda barnsins er nemi 30 000 kr. með fyrsta barni en 45 000 kr
með hverju barni umfram eitt. Þó skal fjárhæð barnabóta skert um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem framfærandi hefur fengið erlendis á skattárinu vegna barnsins.
Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvar
nema þegar frá hafa verið dregnar greiðslur eftirtalinna opinberra gjalda framfærandans í þessari forgangsröð:
1. Tekjuskatts sem á er lagður á greiðsluárinu skv. A-lið þessarar greinar.
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð á greiðsluárinu.
3. ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum.
4.

Vtsvars sem á er lagt á greiðsluárinu.

5. Aðstöðugjalds sem á er lagt á greiðsluárinu.
Fjármálaráðherra skal ákveða gjalddaga eftirstöðvanna ár hvert. Búi foreldrar
barns, sem ekki er fullra 16 ára i bvrjun þess almanaksárs þegar skattur er
á lagður, saman ógift telst faðir barnsins framfærandi þess skv. þessum staflið,
en heimilt er samkvæml reglugerð, sem fjármálaráðherra setur, að draga frá
barnabótum greiðslu opinberra gjalda móður barnsins ('barnannn') að þvf
marki sem eftirstöðvum nemur á sama hátt og í sömu forgangsröð og fyrir er
mælt i 2. mgr. þessa stafliðar.
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Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveitarsjóðs er sameiginleg er fjármálaráðherra heimilt með reglugerð að kveða svo á að þinggjöld og gjöld lil
sveitarsjóðs skuli vera samhliða í forgangsröðinni.
D. Skattgjald þeirra félaga og stofnana, er um ræðir i 5. gr„ skal vera 53% af
skattgjaldstekjum.
E. Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr„ skal fella niður við álagningu.
11. gr.
Á eftir 1. mgr. 46. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr.
ný mgr. svohljóðandi:
Nú hefur fjármálaráðherra ákveðið að gjalddagar
vera fleiri en einn á ári og veldur þá vangreiðsla að
andans á gjaldárinu falla i eindaga þó ekki fvrr en
álagningu er lokið.

8. gr. laga nr. 60/1973 komi
tekju- og eignarskatts skuli
hluta því að skattar gjald15. næsta mánaðar eftir að

12. gr.
53. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 10. gr. laga nr. 60/1973 og 5. gr. laga nr. 10/1974,
orðist svo:
Skylt er að hækka eða lækka þær fjárhæðir, sem um ræðir í 3. mgr. 3. gr.;
1. mgr. 4. gr.; A- og D-liðum 13. gr.; 14. gr. og A-, B- og C-liðum 25. gr„ í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal i fjárlögum ár hvert, í fvrsta sinn i fjárlögum fvrir árið 1976.
Ákvæði til bráðabirgða.
a. Fjölskyldubætur greiddar á árinu 1974 og árinu 1975 teljast ekki til skattskyldra tekna, sbr. 10. gr. laga nr. 68/1971.
h. Fjölskyldubætur, sem greiddar eru framfæranda á árinu 1975, skulu koma til
frádráttar barnabótum er framfærandi á rétt til skv. C-lið 25. gr. við ákvörðun
barnabóta á árinu 1975.
III. KAFLI
Um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 8 22. mars 1972.
sbr. lög nr. 36 24. apríl 1973 og lög nr. 104 24. desember 1973 um
breyting á þeim lögum.
13. gr.
1. mgr. 23. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Útsvar skal leggja á tekjur þær sem taldar eru i 7. gr. að teknu tilliti til ákvæðat
8. gr„ 10. gr. og 1. mgr. 16. gr. laga nr. 68 15. júni 1971 um tekjuskatt og eignarskatt með siðari brevtingum.
14. gr.
1. mgr. 26. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Útsvar skv. 25. gr. hjá hjónum, sem telja fram sameiginlega og einstæðum
foreldrum sem hafa fyrir heimiíi að sjá, skal lækka um 10 500 kr. og útsvar einstaklinga um 7 500 kr. Telji hjón fram hvort í sínu lagi skal hvort um sig fá samsvarandi
Iækkun og einstaklingur. Fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs, sem gjaldandi hefur
á framfæri sínu, skal lækka útsvar hans um 1 500 kr. Hafi gjaldandi fleiri en 3 börn
innan 16 ára aldurs á framfæri sinu skal ennfremur lækka útsvar hans um 3 000 kr.
fvrir hvert barn umfram 3. Fjárhæðir þessar skulu breytast i samræmi við skatt-

vísitölu eins og hún er á hverjum tíma, sbr. 53. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum.
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15. gr.
a-liður 27. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
a. sem nýtur bóta samkvæmt II. kafla (Lífeyristrygginga) og IV. kafla (Slysatrygginga) laga nr. 67 20. apríl 1971 með síðari breytingum.
16- gr.
43. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Ef gjöld samkvæmt lögum þessum eru ekki greidd áður en 2 mánuðir eru liðnir
frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, 1%% fyrir
hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem líður talið frá og með gjalddaga, uns gjaldið
er greitt.
IV. KAFLl

Um breyting á lögum nr. 67 20. apríl 1971 um almannatryggingar,
sbr. lög nr. 96 27. desember 1971, lög nr. 112 31. desember 1972,
lög nr. 62 21. maí 1974 og brb.lög nr. 88 24. september 1974.
17. gr.
Niður falli 26. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 4. gr. laga nr. 62/1974 og 6. gr. laga nr.
88/1974. Jafnframt falli úr gildi önnur ákvæði laganna um fjölskvldubætur.
V. KAFLI
Heimild til lækkunar eða niðurfellingar söluskatts og afnáms tolla af nokkrum
mikilvægum matvörum og hráefnum til matvælagerðar.
18. gr.
Fjármálaráðuneyti er heimilt að afnema tolla af vörum sem falla undir eftirfarandi tollskrárnúmer:
08.01.10 Bananar, nýir.
08.02.10 Appelsínur, tangarinur, mandarínur og clementínur.
08.02.21 Sítrónur.
08.06.10 Epli.
08.09.01 Melónur.
15.01.00 Hreinsuð svínafeiti, önnur svínafeiti og alifuglafeiti, brædd eða
pressuð.
15.02.00 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; einnig slík feiti
brædd eða pressuð (þar með talin „premier jus“).
15.03.00 Svínafeitisterin (lardstearin), oleosterin (pressutólg); svínafeitiolia,
oleomargarín, tólgarolia, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á
annan hátt.
15.04.00 Feiti og olfa úr fiski og sjávarspendýrum, einnig hreinsuð.
15.05.00 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín).
15.06.00 Önnur feiti og olia úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolía, beinafeiti og úrgangsefnafeiti).
15.07
Feiti og feit olia úr jurtarikinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin:
81
Sojabaunaolia.
82
Baðmullarfræsolia.
83
Jarðhnetuolfa.
84
ólivuolía.
85
Sólrósarolia.
86
Rapsolia, colzaolía og mustarðsolía.
87
Linolía.
88
Pálmaolía.
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92
93
15.08
01
09
15.09.00
15.10
11
19
20
15.11.00
15.12
01
02
03
09
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Kókosolía.
Pálmakjarnaolía.
Rísínusolia.
Önnur.
Olía úr jurta- og dýraríkinu, soðin, oxyderuð, vatnssneydd (dehydrated), meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeriseruð eða umbreytt með öðrum hætti:
Línolía.
Önnur.
Degras.
Feitisýrur, súr olía frá feitihreinsun, feitialkóhól:
Feitisýrur og olíusýrur frá hreinsun:
Sterín (blanda af palmitínsýru og sterínsýru).
Aðrar.
Feitialkóhól.
Glyseról, glyserólvatn og glyseróllútur.
Feiti og olíur úr jurta- eða dýraríkínu, vetnað að nokkru eða öllu
leyti, eða gerð föst eða hert með öðrum hætti, en ekki frekar unnin:
Sojabaunaolia.
Baðmullarfræsolía.
Aðrar olíur úr jurtaríkinu.
Olíur úr dýraríkinu.

19. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt að lækka eða fella niður söluskatt af einstökum
matvörum eða matvöruflokkum, sbr. lög nr. 10/1960 með áorðnum breytingum.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar
lækkunar, þar með skrá yfir þær vörur sem hún tekur til, svo og um bókhald og
söluskattsframtal þeirra sem versla með vörur þessar.
VI. KAFLI
Flugvallagjald.
20. gr.
Á timabilinu 1. april 1975 til loka árs 1975 skal greiða flugvallagjald, er renni
til ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari frá Islandi til annarra
landa.
Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara,
þeir sem haft hafa skemmri dvöl hér á landi en þrjá sólarhringa og þeir sem ferðast
með loftförum varnarliðs Bandaríkja Norður-Ameríku hér á landi.
Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega sem fara með skipum
frá Islandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd ákvæða þessarar
málsgreinar skulu sett í reglugerð. Að öðru leyti gilda um þessi gjöld ákvæði 21.
gr., 22. gr., 23. gr„ 24. gr. og 25. gr. þessa kafla.
21. gr.
Flugvallagjald skal vera 2 500 kr. fyrir hvern farþega, þó 1 250 kr. fyrir farþega
á aldrinum tveggja til tólf ára. Gjald þetta skal fella inn í verð farseðils og er
heimilt að hækka verð þeirra sem því nemur.
22. gr.
Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á rekstri þess bera ábyrgð á greiðslu flugvallagjalds.
Fyrir brottför loftfars frá Islandi skal afhenda umboðsmanni ríkissjóðs á
l’Iugstöð skrá um farþega með því, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2.
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mgr. 20. gr. eða greiða skulu hálft gjald skv. 21. gr. Skrá þessi skal undirrituð af
llugstjóra.
23. gr.
Flugvailagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis
og allra loftfara sein ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða umboðsmanni
rikissjóðs fyrir brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 20. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum
áætlunarleiðum trá íslandi, skal greiða til lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra)
eigi siðar en 15. dag næsta almanaksmánaðar cl'lir brottför.
24. gr.
Sé gjöldum ekki skilað á réttum gjalddaga skal sá, sem gjaldinu ber að skila,
greiða af því viðurlög er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga. Nú er
skrifstofa innbeimtumanns lokuð 15. dag mánaðar og telst þá gjalddagi vera næsti
dagur þar á eftir sem skrifstofan er opin til almennrar afgreiðslu.
Flugvallagjald nýtur lögtaksréttar.
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess er
eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með því að
setja skrifstofur, starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli.
25. gr.
Brot á þessum kafla laganna varða sektum, varðhaldi eða fangelsi svo og
sviptingu starfsleyfis.
VII. KAFLI
Skyldusparnaður.
26. gr.
Allir menn sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971
með siðari breytinguin og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1975 skulu á
árinu 1975 leggja til hliðar fé til varðveislu í ríkissjóði sem hér segir:
a. Einstaklingar: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum
1 000 000 kr„ auk 75 000 kr. fyrir hvert barn scm er á framfæri þeirra, sbr.
1. mgi'. C-liðar 10. gr. laga þessara.
b. Samsköttuð hjón: 5%af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum
1 250 000 kr„ auk 75 000 kr. fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr.
1. íngr. C-liðar 10. gr. laga þessara.
c. Hjón sem telja fram hvort í sínu lagi: 5% af skattgjaldstekjum hvors um
sig, að frádregnum 750 000 kr. hjá hvoru, auk 37 750 kr. hjá hvoru fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 10. gr. laga þessara.
Nemi munur útsvarsskyldra tekna og skattgjaldstekna hærri upphæð en
200 000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu lagi en
300 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt
stafliðum a„ b. og c. um þá upphæð sem munurinn er umfram þessar upphæðir,
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá miðað við þessar upphækkuðu
skattgjaldstekjur, sbr. stafliði a„ b. og c.
Hjá þeim skattþegnum sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr.
laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga skal hækka framangreindar útsvarssk.vldar tekjur á þann veg er þar um ræðir.
Skattstjórar sjá um útreikning skyldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og
gilda um hann ákvæði VI. kafla laga nr. 68/1971 með siðari breytingum, eftir því
sem við á.
Skyldusparnaður skv. þessari grein skal reiknaður i heilum þúsundum, króna
og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast jafnhliða þinggjöldum til rikissjóðs.
Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á öllum
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þinggjöldum gjaldanda til ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar greindum
skyldusparnaði.
Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu skv. 1. og 3. mgr. skal
ríkissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparnaðarskírteina.
Skírteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt að framselja
þau eða veðsetja.
Skírteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 að telja eða lokagreiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er.
Skírteini þessi eru lengst til 15. desember 1990, en frá 1. febrúar 1978 er eiganda
í sjálfsvald sett hvenær hann fær skírteinið innleyst.
27. gr.
Við endurgreiðslu skyldusparnaðarskírteina skv. 26. gr. greiðir ríkissjóður verðbætur á höfuðstól og vexti í hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á visitölu
t'ramfærslukostnaðar frá 1. nóvember 1975 til 1. nóvember næst á undan endurgreiðslu.
Skyldusparnaður skv. 26. gr. er eklti frádráttarbær til tekjuskatts en skyldusparnaðarskírteini, svo og vextir og verðbætur af þeim, eru framtalsskyld, en njóta að öðru
leyti skattfrelsis á sama hátt og skyldusparnaður skv. III. kafla laga nr. 30/1970.
28. gr.
Fjármálaráðherra skal með reglugerð mæla nánar fyrir um framkvæmd þessa
kafla.
VIII. KAFLI
Lántökuheimildir vegna opinberra framkvæmda og Framkvæmdasjóðs.
Ráðstöfun lánsfjár og skyldusparnaðar.
29. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út ríkisskuldabréf
eða spariskírteini til sölu innanlands að fjárhæð allt að 500 millj. kr., svo og happdrættisskuldabréf að fjárhæð allt að 300 millj. kr., og gilda um þau ákvæði laga nr.
7/1974. Jafnframt falla niður lántökuheimildir samkvæmt liðunum í LXII., LXIII.,
LXIV., LXV. og LXVI. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975.
30. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði
allt að 3 000 millj. kr. Af þeirri fjárhæð er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði
1 200 millj. kr. en 1 800 millj. kr. skal ráðstafað, svo sem fyrir er mælt í 31. gr.
31. gr.
Fé því, sem aflast samkvæmt heimildum i 29. gr. og 30. gr. þessara laga, samkvæmt liðnum LX. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975, af erlendu lánsfé vegna Þorlákshafnar, af erlendu láni Framkvæmdasjóðs hjá Viðreisnarsjóði Evrópu, af innheiintu endurlánuðu spariskírteinafé og með skyldusparnaði sltv. 26. gr. VII. kafla
þessara laga, en alls nema þær 5 000 millj. kr., skal varið sem hér segir:
Millj.kr.
Vegaframkvæmdir ......................................................................
900
Landshafnir ................................................................................. 350
Þangverksmiðja að Reykhólum ............................................... 230
Orkumál ....................................................................................... 3 520
a. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins og rafvæðing sveitanna.
b. Orkumál Norðurlands.
c. Kaup á jarðborum.
d. Virkjunarrannsóknir.
e. Orkuveitur sveitarfélaga.
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IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.

...
32- srÚr gildi eru felld lög nr. 28 frá 12. maí 1972, um heimild fyrir ríkisstjórnina að
veita sjálfsskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum.
33. gr.
6. mgr. 26. gr. laga nr. 21/1963 um kirkjugarða hljóði svo:
Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem á útsvörum. Er oddvitum og innheimtumönnum bæjar- og sveitarsjóða skylt að innheimta þau gegn 6% innheimtulaunum ef kirkjugarðsstjórn óskar. Ella gerir hún það sjálf gegn sömu þóknun.
34. gr.
I., II. og III. kafli laga þessara öðlast þegar gildi og skulu ákvæði II. og 111. kafla
koma til framkvæmda við álagningu skatta til rikissjóðs og útsvara til sveitarsjóða
tyrir skattárið 1974.

IV. kafli laga þessara öðlast gildi 1. júlí 1975.
V. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.
VI. kafli laga þessara öðlast gildi 1. april 1975.
VII. , VIII. og IX. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafruinvarp þetta.
Frá því að forsendur fjárlaga 1975 um þróun meginþátta þjóðarbúskaparins
voru mótaðar seint á liðnu ári, hafa efnahagshorfur breyst í veigamiklum atriðum.
Fyrst og fremst hafa viðskiptakjör þjóðarbúsins gagnvart útlöndum haldið áfram
að versna, en í fjárlögum var gert ráð fyrir, að þau bötnuðu nokkuð frá því sem
þau voru á 4. ársfjórðungi 1974. Þessi þróun viðskiptakjara hefur skert þjóðartekjur frá því sem áður var búist við og veikt stöðu þjóðarbúsins gagnvart útlöndum.
Þjóðhagsniðurstöður síðasta árs eru nú betur þekktar en þegar fjárlagaforsendur
voru mótaðar. Þannig varð t. d. viðskiptahallinn á síðasta ári 3.000 m.kr. meiri en
spáð var seint á árinu eða 15.500 m.kr. í stað 12.400 m.kr. Gjaldeyrisstaðan var af
þessum sökum rýrari í árslok en gert hafði verið ráð fyrir. Þessi þróun var ein af
meginástæðum þess, að ákveðið var að lækka gengi islensku krónunnar í febrúar
síðastliðnum til þess að styrkja stöðu útflutningsatvinnuveganna og stöðu þjóðarbúsins út á við. Endanlegar tölur uni þróun ríkisfjármála 1974 liggja ekki fyrir
en ljóst er, að alvarlegur greiðsluhalli varð hjá ríkissjóði á árinu, eða nálægt 3 000
m.kr. Þetta er mun óhagstæðari niðurstaða en búist var við, þegar fjárlagafrumvarpið var samið.
Til þess að gengisbreytingin komi að haldi við að tryggja jafnvægi í viðskiptum
við útlönd og samkeppnisstöðu íslenskra atvinnuvega verður að styðja hana með
aðhaldi í ríkisfjármálum og lánamálum og hófsemi í kjaraákvörðunum. Þetta frumvarp er flutt í þessu skyni.
Vegna þeirra breyttu aðstæðna bæði í þjóðarbúskap og í ríkisbúskap, sem hér
hefur verið drepið á, er nauðsynlegt að endurskoða fjárlagaáætlun ársins 1975 í
ýmsum greinum. Slík endurskoðun er einnig nauðsynleg vegna áhrifa þeirra efnahagsráðstafana, sem gerðar hafa verið síðan fjárlög voru afgreidd og áhrif hafa
á fjármál ríkisins. Hér er fyrst og fremst um að ræða 20% lækkun á gengi íslensku
krónunnar í febrúar sl., hækkun á verði áfengis og tóbaks og á innflutningsgjaldi
af bifreiðum, sem fylgdi í kjölfarið, ásamt hækkun söluskatts um 1 stig til fjáröflunar til Viðlagasjóðs, m. a. vegna snjóflóðanna í Neskaupstað.
Þjóðhagsforsendur tekjuáætlunar fjárlaga voru í aðalatriðum þær að þjóðarframleiðsla gæti aukist um 1%—2%% að magni á árinu 1975, en vegna versnandi
viðskiptaltjara myndu þjóðartekjur nánast standa í stað. Gert var ráð fyrir, að
almenn þjóðarútgjöld héldust nokkurn veginn óbreytt að magni milli áranna 1974
og 1975, en að um nokkra aukningu útflutningsframleiðslu gæti orðið að ræða.
Á þessum forsendum var að vísu búist við áframhaldandi óhagstæðum viðskipta-
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jöfnuði við útlönd og horfur um þróun gjaldeyrisstöðu voru nokkuð tvisýnar, en
þó mátti ætla að ekki gengi frekar á gjaldeyrisvarasjóðinn. Þetta var þó mjög háð
þvi mati á viðskiptakjörum, sem þjóðhagsspáin var reist á.
í byrjun ársins 1975 skýrðust horfur á útflutningsmarkaði og ljóst var af sölusainningum, sem gerðir voru í ársbyrjun, að verðlag á mikilvægum afurðum fór
lækkandi, en haustið 1974 höfðu menn bundið vonir við nokkra hækkun útflutningsverðs frá dagverði eða um 3—5%. Þannig lækltaði verð á þorskblokk, á fiskflökuni til Sovétríkjanna og fiskmjöli að mun á fyrstu vikum ársins 1975. Hið
hagstæða verðlag á saltfiski virtist þó haldast en mikið verðfall hafði orðið á frystri
loðnu. í heild var þannig útlit fyrir að útflutningsverðlag gæti orðið allt að 5—8%
lægra í erlendri mynt en gert var ráð fyrir í fjárlagaforsendum en jafnframt var
fyrirsjáanleg meiri verðhækkun innflutnings, þannig að viðskiptakjör virtust hafa
versnað um 8—10% frá forsendu fjárlaga, eða um 12%—15%% frá meðaltali ársins
1974. Höfðu viðskiptakjör þá versnað uin allt að 30% frá ársbyrjun 1974 til sama
tima 1975.
Miðað við óbreyttar forsendur tekjuáætlunar fjárlaga um þjóðarútgjöld
hefði þessi þróun viðskiptaltjara falið í sér greiðsluhalla við útlönd langt
umfram það sem hægt hefði verið að jafna með lántökum erlendis. Jafnvel þótt
reiknað væri með verulegum áhrifum af gengislækkuninni í febrúar á viðskiptajöfnuð 1975 var ekki við því að búast, að jöfnuður næðist í greiðslum við útlönd
miðað við forsendur fjárlagaáætlunar um þjóðarútgjöld. Af þessum sökum er nauðsynlegt að taka allar forsendur tekjuáætlunar fjárlaga til endurskoðunar, ekki aðeins
vegna áhrifa gengisbreytingarinnar einnar. Þessi endurskoðun er í meginatriðum
reist á þjóðhagsspá Þjóðhagsstofnunar fyrir árið 1975 frá 10. febrúar sl. (sjá: „Úr
Þjóðarbúskapnum“ frá 10. febrúar) þar sem sett voru fram tvö dæmi um þjóðhagshorfur fyrir gengisbreytingu og aðrar ráðstafanir. Er ný tekjuáætlun miðuð við
Dæmi 2 í fyrrgreindri skýrslu, en að auki er hún reist á ákveðnum forsendum um
verðlags- og eftirspurnaráhrif gengislækkunarinnar í febrúar. Er þar gert ráð fyrir,
að úr kaupinætti tekna einstaklinga dragi og þar með einkaneyslu sem nemi hálfum
verðlagsáhrifum gengisbreytingarinnar en að öðru leyti verði um sömu hækkun
launa eða aðrar kjarabreytingar að ræða og reiknað var með. Eru þetta sömu forsendur og notaðar eru i áætlun um áhrif gengislækkunarinnar 14. febrúar, sérstaklega á gjaldahlið fjárlaga. Auk þessa er gert ráð fyrir, að gengisbreyting valdi
nokkrum samdrætti almennrar fjármunamyndunar. Ein meginforsenda tekjuáætlunar er þannig sú að gengislækkunin valdi samdrætti almennrar eftirspurnar innanlands en valdi ekki aðeins verðhækkun á óbreyttan stofn útgjalda.
Helstu niðurstöður þeirrar þjóðhagsspár fyrir árið 1975, sem ný tekjuáætlun
ríkissjóðs er á reist, eru þær að þjóðarframleiðslan minnki um 1—2% milli áranna
1974 og 1975 og þjóðartekjur minnki um 5—6% að raunverulegu verðgildi. Gert
er ráð fyrir, að almenn þjóðarútgjöld minnki um 7—8% að magni og þá reiknað
með því, að einkaneyslan dragist saman um 10—11% frá fyrra ári, og að almenn
fjármunamyndun minnki að magni um 3—4%. í þessari síðustu tölu er m. a. tekið
mið af þeim breytingum á útgjaldaáformum hins opinbera á árinu, sem felast i
þessu frumvarpi. En í þvi er annars vegar heimilað að lækka útgjöld rikisins frá
fjárlagatölum um 3 500 m.kr. og hins vegar að auka lánsfjármagn til opinberra
framkvæmda um tæplega 1 300 m.kr. Aukningin kemur öll fram á sviði orkuframkvæmda. Hins vegar er enn óráðið, hvar lækkun fjárveitinga kemur niður í einstökum atriðum. Á sama hátt er í einkaneysluspánni tekið tillit til þeirra ákvæða
þessa frumvarps er áhrif hafa á fjárhag heimilanna.
Þessar breyttu spár um útgjöld þjóðarinnar í heild á árinu 1975 fela að sjálfsögðu í sér að búist er við verulegri magnminnkun innflutnings á þessu ári, enda
var innflutningurinn í fyrra geysimikill. Þannig mætti í ofangreindmn forsendum
búast við 17—18% magnminnkun almenns vöruinnflutnings, sem miklu veldur
um tekjur ríkissjóðs. Þegar þessi spá er lögð til grundvallar, ásamt spám um útflutningsverðmæti 1975 og áætlunum Seðlabankans um innstreymi erlends fjármagns
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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á árinu, verður niðurstaðan sú, að gangi þessar spár eftir, mætti við því búast að
gjaldeyrisstaðan batni nokkuð á árinu 1975. Hér væri þó um takmarkaða fjárhæð
að ræða miðað við það hversu lágt gjaldeyrisstaðan var komin í ársbyrjun 1975 og
brýna nauðsyn ber til að treysta hana á árinu, bæði til þess að tryggja alla aðdrætti
til landsins af innfluttum nauðsynjum og eins vegna þess, að gjaldeyrisstaðan hefur
áhrif á mat erlendra og alþjóðlegra fjármálastofnana á efnahag landsins og lánstraust.
Spáin um þróun einkaneyslu á árinu er miðuð við það, að kaupináttur kauptaxta haldist í aðalatriðum óbreyttur út árið eins og hann var í ársbyrjun. Þó er
gert ráð fyrir, að hann skerðist, sem nemur helmingi þeirrar hækkunar framfærslukostnaðar, sem rekja má til gengislækkunarinnar i febrúar, eins og áður greindi.
Þessi lækkun verður nálægt 4%, frá því sem var i upphafi ársins, þegar hún
er öll komin fram. Spáin felur í sér, að reiknað er með, að kaup og kjör launþega
breytist á árinu til mótvægis við hækkun verðlags, að öðru leyti. Þannig er reiknað
með, að kaupmáttur kauptaxta allra launþega verði að meðaltali 12—13% lægri árið
1975 en hann var árið 1974. Kaupmáttur kauptaxta verkamanna yrði samkvæmt
þessu 10—11% lægri 1975 en 1974. Raungildi kauptaxtanna væri þannig mitt á
milli kaupmáttarstigs ársins 1971 og 1972. í spánni felst í reynd að kaupmáttur
ráðstöfunartekna yrði á árinu 1975 ívið lægri en hann var á árinu 1972. Undanfarin
tvö ár hafa ráðstöfunartekjur hækkað mun meira en kauptaxtar vegna launaskriðs
og aukinnar yfirvinnu á þensluskeiði hagsveiflunnar, en nú snýst þetta við vegna
hjöðnunar. Frá árinu 1971 til ársins 1974 jókst kaupmáttur tekna einstaklinga langt
umfrain aukningu þjóðartekna. Slík þróun fékk ekki staðist til lengdar. Spáin, sem
hér hefur verið lýst felur í sér, að kaupmáttur tekna almennings verði nokkru meiri
í hlutfalli við líklegar þjóðartekjur á árinu 1975 en hann var árið 1971.
Með ákvæðum þessa frumvarps um lækkun skatta og heimildir til lækkunar
skatta er að þvi stefnt að milda nokkuð þá kjaraskerðingu, sem þjóðin sem heild
fær ekki lengur undan vikist. Þessar úrbætur eru einkum ætlaðar hinum tekjulágu
og þá heist þeim, sem hafa mikla ómegð. Þessari léttingu skatta er einkum ætlað að
stuðla að hófsamlegri niðurstöðu í þeiin kjarasamningum sem nú standa yfir. Endanlegi tilgangurinn er sá að freista þess að treysta undirstöðu atvinnu og Iífskjara á
því háa stigi, sem íslensku þjóðinni hafði auðnast að ná á árunum 1971 og 1972.
Til langframa er jafnvægi í þjóðarbúskapnum inn á við og út á við forsenda atvinnuöryggis og efnahagslegs sjálfstæðis þjóðarinnar. Þessi markmið hljóta að sitja i
fyrirrúmi, og lengi hefur reynst örðugt að ná þeim samtímis þvi, sem verðbólgunni
er haldið í skefjum. Svo verður á þessu ári en þó má ætla að meðalhækkun verðlags
frá upphafi ársins til Ioka þess verði mun lægri en í fyrra eða 25—30% í stað
50—60% 1974. Þessar niðurstöður eru þó að sjálfsögðu háðar niðurstöðu kjarasamninganna, sem nú standa yfir og annarra sem á eftir fylgja.
Niðurstaða endurskoðunar á tekjuáætlun fjárlaga fyrir árið 1975 á ofangreindum forsendum um þjóðarbúskapinn og að teknu tilliti til áhrifa verðhækkunar á
tóbaki og áfengi og hækkunar innflutningsgjalds af bifreiðum er sú að almennar
tekjur ríkissjóðs hækki um 950 m.kr. frá fjárlagaáætlun. Taflan hér á eftir sýnir
sundurliðun helstu atriðanna í þessari endurskoðun, en þau eru i fyrsta lagi
tekjubrestur vegna lakara efnahagsútlits almennt, í öðru lagi verðlagsáhrif gengisbreytingarinnar og skattbreytinga sem fylgdu beint í kjölfar hennar og loks eftirspurnaráhrif þessara aðgerða sem draga úr innflutningi og veltu sem ríkið hefur
tekjur af.
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Endurskoðun tekjuáætlunar ríkissjóðs 1975.
Milljónir króna.
Almennar
tekjur

Fjárlög 1975 ......................................
41 170
Endurskoðun
þjóðhagsforsendna
fyrir gengisbreytingu ...................... ~ 1610
Verðlagsáhrif gengisbreytingar1) ..
3 385
Hækkun áfengis og tóbaksverðs og
775
bílagjalds2) ......................................
Eftirspurnaráhrif gengisbreytingar
og skattbreytinga skv. 4. línu3) .. -v- 1600
Endurskoðuð tekjuáætlun ríkissjóðs
1975 .................................................
Hækkun frá fjárlögum ................

42120
950

Markaðar
tekjur

Samtals

47 626

6 456
-i-

56
175

-4-

1666
3 560
775

-j- 10
6 565
109

-á-

1610
48 685
1059

Útgjaldatölur fjárlaga voru miðaðar við kaupgjald í desember 1974 að viðbættum áhrifum 3% grunnkaupshækkunar 1. júní 1975. Gengisbreytingin í febrúar
sl. hefur að sjálfsögðu áhrif á útgjöld ríkissjóðs bæði beint og óbeint. Auk þess
virðist nú ljóst að uppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur séu nokkuð vanáætlaðar
í tölum fjárlaga. Þá hafa niðurgreiðslur búvöruverðs nýlega verið auknar noltkuð
til þess að efna fyrirheit sem ríkisstjórnin gaf launþegasamtökum um að takmarka
hækkun búvöruverðs á næstunni. Sé útgjaldaauki vegna gengisbreytingarinnar
áætlaður á sömu forsendum um áhrif á verðlag og kaupgjald og greindi hér að
framan við endurskoðun tekna ríkissjóðs, er hann metinn 1 870 m.kr. Þá er talið
að ætla þurfi 1 650 m.kr. til þess að standa straum af auknum útgjöldum vegna
breyttra forsendna um þróun launa og verðlags á árinu 1975 og vegna verðlagsmála landbúnaðarins.
Fjárhagsvandi ríkissjóðs á árinu er þannig metinn sem næst 2 440 m.kr. Þær
1 870 in.kr., sem ætlað er að útgjöld muni aukast uin af völdum gengisbreytingarinnar, eru byggðar á því að kostnaðaráhrifin komi að fullu fram í rekstrarútgjöldum stofnana og fyrirtækja ríkisins. Ríkisstjórnin hefur hins vegar ákveðið
að beita öllum tiltækum ráðum til þess að sporna við slíkri þróun og hefur ráðuneytum, stofnunum og fyrirtækjum ríkisins verið ritað sérstakt bréf, þar sem
aðilum er gert ljóst að kostnaðarhækkun á rekstrarliðum af völduin gengisbreytingarinnar verði ekki bætt með auknum framlögum úr ríkissjóði. Er til þess ætlast
að viðkomandi aðilar geri sérstakar ráðstafanir til þess að fresta útgjaldafyrirætlunum og endurskipuleggja reksturinn á þann hátt að fjárveitingar á fjárlögum
dugi til starfseminnar á árinu. Þessi stefna er í samræmi við þann tilgang gengisbreytingar að draga úr útgjöldum þjóðarinnar í heild. Með þessum hætti er áætlað
að draga megi úr kostnaðarauka af völdum gengisbreytingarinnar sem nemur
820 m.kr.
Með þessu frumvarpi er síðan leitað heimilda til þess að lækka útgjöld um
allt að 3 500 m.kr. frá tölum fjárlaga (I. kafli frv.). Frumvarpið felur hins vegar
í sér lækkun tekjuskatts einstaklinga, skattafslátt og aukna ívilnun vegna barna
við skattlagningu til ríkissjóðs, sem kostar ríkissjóð líklega um 1 750 m.kr. (II.
1) Hér er gert ráö fyrir óbreyttu magni innlendrar eftirspurnar frá línu 2.
2) Hér eru eingöngu sýnd verðlagsáhrif m.v. óbreytt magn.
3) Hér er gert ráð fyrir að beinlinis i kjölfar gengisbreytingar komi iaunahækkun sem nemi
hálfri hækkun framfærsluvisitölu af hennar vöidum, umfram þær kjarabreytingar, sem
annars hefðu orðið.

1220

Þingskjal 396

kafli frv.). Á móti þessu kemur siðan niðurfelling fjölskyldubóta í núverandi
mynd (IV. kafii írv.). Þá felur frumvarpið í sér tillögur um flugvallagjald, sem
skilað gæti ríkissjóði um 225 m.kr. og loks er gert ráð fyrir að hækka lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli, sem skilað gæti ríkissjóði 70—75 m.kr. í ár. Taflan
hér á eftir gefur yfirlit yfir áhrif þess endurmats á fjárlögum sem að ofan var
lýst og áhrif frv. á stöðu ríkissjóðs á rekstrarreikningi. (III. kafli frv. felur í sér
lækkun útsvars um 360 m.kr. á landinu öllu á árinu 1975 frá því sem annars hefði
orðið, og ekki ltemur fram hér).
Endurskoðun á stöðu ríkissjóðs 1975.
Endurmat á fjárlögum:
Fjárlög ...........................
Ný tekjuáætlun .............
Markaðir tekjustofnar ..
Útgjaldaauki v/ gengisbreytingar ....................
Breyttar forsendur um
þróun launa og verðlags
og vegna verðlagsmála
landbúnaðarins .............

Greiðsluafkoma1)

Gjöld

Tekjui'

Lánahreyfingari)

47 226

47 626
1059

-r- 271

+ 129

48 685

-+- 271

2 441

109
1870

1 650
50 855

Aðgerðir fram undan:
Lækkun útgjalda af völdum

gengisbreytingar-

innar ...........................
Heimild til lækkunar fjárveitinga (I. kafli frv.)
Lækkun tekjuskatts, aukinn skattafsláttur og
barnaívilnun (II. kafli
frv.)
...........................
Niðurfelling
fjölskyldubóta (IV. kafli frv.) ..
Flugvallagjald og lendingargjald ..................
Áætluð útgjöld vegna verðlags- og launamála og
ríkisábyrgðasjóðs .......

~ 820
-=- 3 500

-=- 1 0502)
-4-

870
+ 300

+ 350

46 015
47 935
-=- 271
+ 1 649
Þannig felur frv. í sér 1 520 m.kr. bætta greiðsluafkomu ríkissjóðs 1975, værj
lækkunarheiinild I. kafla þess nýtt til fulls. En mikil þörf er á því að mynda slíkt
fjárhagslegt svigrúm hjá ríkissjóði á árinu 1975. 1 fyrsta lagi er ekki verjandi að
stefna ríkissjóði í hallarekstur á árinu 1975 vegna hinnar tæpu stöðu þjóðarbúsins
út á við. Gjaldeyrisstaðan leyfir um þessar mundir ekki slíka beitingu ríkisfjármálanna. Brýna nauðsyn ber til að lækka skuld rikissjóðs við Seðlabankann á árinu.
1 öðru lagi þarf ríkissjóður að hafa bolmagn til þess að geta lagt sitt af mörkum til þess að friðsamleg lausn náist í yfirstandandi kjaradeilum, t. d. með því að
beita heimildarákvæðum V. kafla frumvarpsins til þess að lækka matvælaverðlag
1) Lánahreyfingar hafa ekki verið endurskoðaðar hér, en talið er að slík endurskoðun myndi
ekki leiða til breytinga á greiðsluafkomu.
2) Brúttólækkun tekjuskatts og aukin barnaivilnun við tekjuskattsálagningu nemur 1 750 m.kr.,
sbr. athugasemd við II. kafla, en við afgreiðslu fjárlaga voru ætlaðar til þessa 700 m.kr.
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og ná þannig kjarajöfnunaráhrifum til viðbótar þeim hagsbótum, sem felast i tillögum II., III. og IV. kafla. I þriCja lagi gæti ríkissjóður þurft að standa undir
auknum útgjöldum, a. m. k. um sinn, vegna gifurlegrar hækkunar áburðarverðs,
sem veldur bændum og landsmönnum öllum þungum búskelli. Að þessu upptöldu
er ljóst að ekki mun af því veita að stvrkja stöðu rikissjóðs að því marki sem
tillögur frv. fela i sér: en með framkvæmd þeirra ætti að nást það jafnvægi í
ríkisfjármálunum sem er forsenda efnahagsjafnvægis i þjóðarbúskapnum öllum á
þessu ári.
Með tillögum frumvarpsins um lántökuheimildir fyrir ríkissjóð hérlendis og
erlendis (VIII. kafli frv.) og með tillögum þess um skyldusparnað (VII. kafli frv.)
sem gert er ráð fyrir að varið verði til oninberra framkvæmda, er opinberum
framkvæmdum og útlánum Framkvæmdasjóðs, og þar með fjárfestingarlánakerfisins, settur ákveðinn rammi sem í senn tekur mið af því að nauðsynlegt er að gefa
orkuframkvæmdum forgang og að fjárhagsgetu hins opinbera og þjóðarinnar i
heild eru takmörk sett; takmörk sem i ár eru augljósari en oft áður.
Tölurnar hér á eftir gefa samandregna mvnd af fjáröflun og lántökuáformum
þeim sem frv. gerir ráð fyrir til opinberra framkvæmda á vegum ríkisins og gerður
er samanburður við árið 1974 og tölur fjárlaga 1975, sem þó ber að skoða í ljósi
þess að sumar lántökuheimildir í fjárlögum munu hafa verið hugsaðar til lántöku
erlendis en að formi til settar fram sem lántökuheimildir innanlands.
Lánsfjármagnaðar opinberar framkvæmdir 1974 og 1975.
Fjárlðg
1975
M.kr.

Áætlanlr frv.

1974
M.kr.

Innheimt snariskírteinafé og óráðstafað frá fvrra ári .........
Ný innlend lántaka (og skyldusparnaður) .......................

949

918

1 080

880

2 585

1625

Tnnlent fé samtals
Erlent lánsfé ....................

1 829
1422

3 503
210

2 705
2 295

M.kr.

5 000
Samtals 3 251
3 713
(Nánari sundurliðun er að finna í athugasemdum við VIII. kafla).
Með þessum tillögum er án efa seilst svo langt sem auðið er til lánsfjáröflunar,
bæði innanlands og utan, þegar jafnframt er litið til þarfa fjárfestingarlánasjóðanna. I frv. er gert ráð fyrir 1 200 m.kr. erlendri lántöku vegna Framkvæmdasjóðs,
en það er nokkrn hærri fjárhæð en erlend lán hans vegna námu 1974 (1 105 m.kr.).
Sú mikla aukning, sem ráðgerð er i lánsfjáröflun til opinberra framkvæmda, er
ekki síst til komin vegna brýnna orkuframkvæmda. Brevttar aðstæður hafa breytt
forgangsröð framkvæmda og nú liggja fvrir ýtarlegri orkuframkvæmdaáætlanir
en í haust og vetur, er fjárlög voru samin og samþvkkt.
Athugasemdir vifi I. kafla.
Almennar athugasemdir.
I athugasemdum hér að framan hefur komið fram almennur rökstuðningur við
það að nauðsyn beri til að færa niður útgjöld rikisins, til þess að mæta tekjubresti
vegna örðugra árferðis en búist var við þegar fjárlög voru samþykkt, til þess að
snúast við ýmsum fjárhagsvanda, sem komið hefur til á síðustu mánuðum eða séð
er fram á, og siðast en ekki sist til þess að mynda fjárhagslegt svigrúm til skattalækkunar til þess að greiða fyrir gerð kjarasamninga og jafna kjör manna í tandinu,
jafnframt því sem stuðlað sé að jafnvægi í þjóðarbúskapnum inn á við og út á við
og undirstaða atvinnuöryggis og framfara þar með treyst.
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Athugasemdir við einstakar greinar I. kafla.
Um 1. gr.
Með þessari grein er lagt til að rikisstjórninni verði heimilað að lækka fjárveitingar á fjárlögum 1975, eftir þvi sem þörf krefur, um allt að 3 500 m.kr., i samráði
við og með samþykki fjárveitinganefndar. Þar með verða hér ekki raktar beinar
tillögur um lækkun fjárveitinga.
í framhaldi af þeim ráðstöfunum, sem gerðar verða til að stennna stigu við því
að öll áhrif gengisbreytingarinnar komi fram sem útgjaldaauki hjá rikissjóði, verður
leitast við að koma við frekari sparnaði í rekstri. Mun sii viðleitni ekki einungis
beinast að stofnunum sem standa undir rekstrinum með beinum framlögum úr
ríkissjóði, heldur einnig að fyrirtækjum, sem afla eigin tekna með sölu á þjónustu.
Þannig hefur starfsemi rikisútvarpsins verið í athugun að undanförnu og eru niðurstöður væntanlegar innan skamms, en það mun m. a. fela í sér umtalsverðar sparnaðartillögur. Á sama hátt er nú verið að athuga rekstur og skipulag landhelgisgæslu
og flugmálastjórnar. Þá er liafinn undirbúningur að endurskoðun tryggingalöggjafarinnar, þar sem þess verður m. a. freistað að koma á einföldun alls tryggingakerfisins, sem í ýmsum atriðum er mjög flókið. Ákvæði þessa frumvarps um sameiningu
fjölskyldubóta og barnaívilnunar við tekjuskattlagningu má skoða sem einn fyrsta
áfanga þessa starfs.
Að því er varðar framkvæmdir ríkisins, verður sérstök áhersla á það lögð að
verkum verði ekk.i hleypt af stað fyrr en tæknilegum undirbúningi er að fullu lokið,
og einnig verður þess sérstaklega gætt að fjármagn til viðkomandi framkvæmdar hafi
verið tryggt áður en verk verður hafið.
Af hálfu fjármálaráðuneytisins verða með tilliti til þessa gerðar ráðstafanir til
þess að fylgjast sérstaklega vel með öllum greiðslum úr ríkissjóði í þeim tilgangi að
Iryggja markvissara eftirlit með útgjöldum rikisins.
1 því ótrygga efnahagsástandi sem ríkir um þessar mundir er mikilvægt að föstum
tökum verði náð á öllum ritgjöldum og útlánum hins opinbera. .Tafnan verður þó
haft vakandi auga á atvinnuástandi og atvinnusjónarmiðið sett ofarlega, þegar
metið verður, hvaða framkvæmdum eigi að fresta og hverjum að flýta.
Athugasemdir við II., III. og IV. kafla.
Almennar athugasemdir.
í fjárlögum ársins 1975 er gert ráð fyrir lækkun tekjuskatts um 700 m.kr. í
frumvarpi þvi, sem hér liggur fyrir, er gert ráð fyrir lækkun tekjuskatts einstaklinga
við álagningu 1975 (á tekjur ársins 1974) um 850—900 m.kr. og lækkun útsvars um
360 m.kr. Einnig eru fjölskyldubætur almannatryggingakerfisins og aðrar barnaívilnanir ríkisins sameinaðar í skattafslátt, sem í frumvarpinu er nefndur barnahætur og greiðist út séu þær hærri en álögð gjöld. Þar með er stigið fyrsta skrefið
lil sameiningar tryggingabótakerfis og skattakerfis. Með slíkri sameiningu er stefnt
að þvi að ná þeim tekjujöfnunaráhrifum, sem bótum almannatrygginga og tekjuskatti er ætlað að ná, skýrar og sanngjarnar en núgildandi löggjöf gerir kleift.
Helstu hreytingar miðað við gildandi kerfi eru þessar:
1. Öll barnaívilnun til framfæranda barns, þ. e. fjölskyldubætur, persónufrádráttur vegna barna og afsláttur frá tekjuskatti vegna barna, er sameinuð i einn
afslátt, barnabætur, sem greiðist, ef hann nýtist ekki til greiðslu á tekjuskatti,
útsvari eða öðrum opinberum gjöldum framfærandans. Við þessa breytingu
verður barnaívilnun óháð tekjum en i núverandi kerfi vex ívilnunin með tekjum.
2. Persónufrádrætti hjóna og einhleypinga er breytt í persónuafslátt sem eingöngu
nýtist til greiðslu á tilteknum opinberum gjöldum. Skattstiganum er breytt og er
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sérstakur skattstigi fyrir hjón og annar fyrir einhleypinga. Skattþrepum er fækkað úr þremur í tvö.
3. Persónuafsláttur frá útsvari er hækkaður um 50%.
Breytingar þessar taka nær eingöngu til álagningarinnar sjálfrar að óbreyttri
skilgreiningu skattskyldra tekna. Við breytinguna hverfa þó fjölskyldubætur úr
skattstofninum, en gert er ráð fyrir að barnabætur verði skattfrjálsar, sem og persónuafsláttur. í frumvarpinu er einnig að finna nokkrar veigaminni breytingar sem
ástæða er talin til að gera jafnframt hinum almennu breytingum á álagningarreglum.
Eftirfarandi yfirlit sýnir heildarfjárhæðir tekjuskatts og barnaívilnunar i núgildandi kerfi og miðað við ákvæði frumvarpsins:
Núgildandi
kerfi
M.kr.

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

Álagður tekjuskattur án barnaívilnunar .... 8 883
Barnaívilnun ..............................
-4-2 813
Alls 1.—2............................................................
6 070
Lækkun tekjuskatts ........................................
.
Lækkun útsvars .............................................
Lækkun beinna skatta samtals ......................
.

Frumvarp
M.kr.

7860
-4-2670
5190
880
360
1 240

Til þess að lækkun tekjuskatts nýtist einnig þeim, sem greiða engan eða aðeins
óverulegan tekjuskatt, er nauðsynlegt að breyta persónufrádrætti að einhverju eða
öllu leyti í afslátt. 1 frumvarpinu hefur þetta skref verið stigið til fulls og öllum
persónufrádrætti breytt í afslátt. Við þetta hækkar afsláttur verulega frá því sem
nií er.
Gert er ráð fvrir, aS persónuafsláttur nýtist eingöngu til greiSslu opinberra
gjalda á greiðsluári en eftirstöðvar hans greiðist ekki til framteljanda, nema þegar i
hlut eiga elli- og örorkulífeyrisþegar, en þá greiðast eftirstöðvar afsláttar aS tilteknu marki.
Við breytingu persónufrádráttar í persónuafslátt er nauðsynlegt að breyta
skattstiganum til samræmis og hefur skattþrepum hér verið fækkað úr þremur i tvö.
Þá er tekið tillit til mismunandi framfærslubyrðar hjóna og einhleypings í skattstiga og eru þvi notaðir mismunandi skattstigar fyrir hjón og einhleypinga. 1 reynd
er þetta ekki frábrugðið núgildandi reglum, en persónufrádráttur og persónuafsláttur er annar fyrir hjón en einhleypinga.
Ákvæði frumvarpsins fela í sér lækkun beinna skatta þeirra framteljenda, sem
Iiafa meðaltekjur, um nálægt 1%—2%% af brúttótekjum ársins 1974, en hjá þeim,
sem hafa lægri en meðaltekjur léttist skattbyrði um 2—5%, mest hjá þeim sem
hafa mesta ómegð. Sé einnig reiknað með lækkun óbeinna skatta samkvæmt heimildarákvæðum V. kafla léttist skattbyrði af meðaltekjum um 2%—3%% af brúttótekjurn ársins 1974 og um 3—6% af lægri tekjum. Ennfremur ber að hafa í huga að
hér er um tekjuskattsfrjálsar hagsbætur að ræða. (Eigi að bera þessar kjarabætur
saman við hækkun peningalauna, sem siðar koma til skatts. má því án efa leggja
70% á þær tölur, sem eiga við þá sem hafa miðlungstekjur, en a. m. k. 15—20% á
]>ær sem eiga við hina tekjulægri.)
Hér á eftir fer samandregið yfirlit lykilstærðanna í tillögum frumvarpsins um
nýtt tekjujöfnunarkerfi í stað núgildandi tekjuskatts og fjölskyldubóta auk barnaívilnunar við álagningu tekjuskatts. Til samanburðar er fyrst dregin upp sams konar
mynd af núgildandi tekjuskattskerfi.
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LÝSING SKATTKERFA

Núgildandi kerfi.
Persónufrádráttur:
Hjón ................................ kr. 536 100
Einstakiingur .................. —
359400
Barn.................................. —
75500
Skattafsláttur:
Hjón .................................. kr.
27935
Einstaklingur .................... —
16610
Barn.................................... —
4983
Aukaafsláttur:
Einstætt foreldri ................ — 9 815
Barn einstæðs foreldris .... — 906
Skattstigi:
0—151 þús. kr.......................... 20%
151—302 þús. kr.......................... 30%
302—
þús. kr............................ 40%
Afsláttur frá útsvari:
Hjón eða einstætt foreldri . kr. 7 000
Einstaklingur ...................... — 5 000
Barn...................................—
1000
Hvert barn umfram þrjú .. — 2 000

Tillaga um nýtt kerfi.
Skattstigi hjóna:
0—850 þús. kr............................. 20%
850— þús. kr............................. 40%
Skattstigi einstaklings:
0—600 þús. kr............................. 20%
600— þús. kr.......................
40%
Persónuafsláttur:
Hjón eða einstætt foreldri kr. 145 000
Einstaklingur.................... — 97 000
Barnabætur:
1. barn ............................... kr. 30 000
2. barn o. fl. (hvert) ....... — 45 000
Afsláttur frá útsvari:
Hjón eða einstætt foreldri
Einstaklingur ....................
Barn....................................
Hvert barn umfram þrjú .

kr. 10 500
—
7500
—
1500
—
3000

Fjölskyldubætur:
20 000 krónur með hverju barni umfram eitt, nema tekjur framfæranda
séu lægri en 700 000 krónur eða börn
eru 5 eða fleiri, þá er einnig greitt
með 1. barni.

Atluigasemdir við einstakar greinar II., III. og IV. kafla.
II. KAFLI
Um tekjuskatt og eienarskatt.
Um 2. gr.
í síðasta málsl. 3. mgr. 3. gr. gildandi laga er hámarksfjárhæð miðuð við
hluta persónufrádráttar hjóna. ■— Skv. frv. eru fjárhæðir persónufrádráttar afnumdar
sem slikar. Hér er því sett inn samsvarandi fjárhæð og áður var eða 134 000 kr.
(í stað 134 025 kr.). Þessi fjárhæð mun síðan hækka eða lækka í samræmi við
nýja skattvísitölu. sbr. 12. gr. frv. Ennfremur er bætt inn í mgr. orðunum „af atvinnurekstrinum“ á tveimur stöðum til þess að taka af öll tvímæli þess efnis að
umræddur frádráttur komi því aðeins til greina að hjónin hafi sameiginlega haft
hreinar tekjur af atvinnurekstrinum og að þær hreinu tekjur af honum séu jafnframt mælikvarði á takmörkun frádráttar ef svo ber undir.
Um 3. gr.
Afnumin eru ákvæði 3. málsl. 1. mgr. 4. gr. gildandi laga um frádrátt á helmingi hreinna tekna barns, sem samskattað er með foreldrum, nemi tekjurnar 37 750
kr. eða lægri fjárhæð. Eigi er talin þörf á þessu ákvæði þar sem fjölskyldubætur
verða ekki taldar til tekna foreldra við álagningu á skattárinu 1974 og barnabætur
verða framvegis eigi skattskyldar, sbr. 5. gr. frv. þessa. Inn er sett á tveimur stöð-
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nm fjárhæðin 37 750 kr. en hiin samsvarar tilsvarandi gildandi ákvæðum 1. mgr.
4. gr. laganna þar sem vitnað er til hluta persónufrádráttar harna sem verður afnuminn sem slíkur skv. frv. þessu. Þes«i fjárhæð mun síðan hækka eða lækka í
samræmi við nýja skattvísitölu, sbr. 12. gr. frv.
Um 4. gr.
Hér eru sett inn fyllri ákvæði i greindan málsl. gildandi laga er taka af allan
vafa um það að hvers konar greiðslur, sem látnar eru i té sem kaupgjald eða
hlunnindi sem jafna má til kaupgreiðslu, séu skattskvldar tekjur nema þær séu
þá sérsfaklega undanþegnar, sbr. 10. gr. laganna. Hvort og að hve miklu leyti
þessar tekiur reiknist sem skattgjaldstek jur fer að öðrum ákvæðum skattalaga um
heimildir til frádráttar frá skattskvldum tekjum.
Um 5. gr.
Við gildandi 10. gr. lafíanna er bætt nýium staflið er mælir fvrir um að til
tekna teljist ekki persónuafsláttur skv. B-lið 10. gr. þessa frv. né heldur harnabætur skv. C-lið sömu greinar.
Um 6. gr.
Við gildandi C-lið 12. gr. laganna er bætt nýrri mgr. er heimili að mati rikisskattstjóra frádrátt sannanlegs og hæfilegs flutningskostnaðar milli heimilis og
vinnustaðar hjá þeim skattgreiðendum sem þurfa að fara verulegar vegalengdir á
eigin kostnað til vinnu og skiptir þá eigi máli hvort eða að hvaða marki skattgreiðandi hefur fengið hann endurgreiddan frá vinnuveitanda sinum, shr. 4. gr.
frv. þessa.
Um 7. og 8. gr.
Nýjar grunnfiárhæðir, sem samsvara gildandi grunnfjárhæðum með gildandi
skattvísitölu, i stað fyrri ákvæða vegna nýrra ákvæða um skattvisitölu, sbr. 12.
gr. frv.
!
ITm 9. gr.
Gildandi ákvæði 1. og 3. mer. 16 gr. laganna um persónufrádrætti og sérstakan frádrátt frá tekjum, einstæðs foreldris eru afnumin, shr. ný ákvæði i B-lið
10. gr. frv. um persónuafslætti.
f 1. mar. frv. eru sett ný ákvæð’ rm meðferð meðlagsereiðslna bæði hiá móttakanda þeirra og ereiðanda, þ. e að hálfnr hluti þeirra tehist til tekna hiá móttakanda beirra en hálfur hb’ti ti’ frádráttar hiá areiðanda. Ákvæði 2. mgr. 16. gr.
gildandi lasa kveða svo á að meðlaössreiðslur teliist hvorki til tekna hiá móttakanda né til frádráttar hiá greiðanda heldur skintist persónufrádráttur harnsins
(barnanna'i skv. 1. msr. 16 sr. gildandi 1a«a til helminca milli þessara aðila. Vesna
afnáms gildandi persónufrádráttar fyrir hörn og nýrra ákvæða í C-lið 10. gr. frv.
um barnabætur í þeirra stað, var nauðsyn á nýjum ákvæðum um meðferð
meðlassgreiðslna.
í 2. msr. frv. er ákvæðnm 4. mgr. 16. gr. gildandi laga breytt á þann veg að
um frádrátt námskostnaðar fer að mati rikisskattstjóra enda er svo i framkvæmd
samkvæmt ákvæðum reglugerðar. Ákvæði 5. mgr. 16. gr. gildandi laga eru felld
niður enda óþörf sem slik.
Um 10. gr
T greininni eru nv ákvæði um tekiuskattsstiga. Hugtakið persónuafsláttur kemur í stað persónufrádráttar og skattafsláttar fyrir hjón og einstaklinga í migildandi lögum.
Barnahætur koma í stað frádráttar og skattafsláttar vegna barna svo og fjölskvldubóta.
Veigamiklar breytingar eru gerðar á þeim ákvæðum um skattafslátt, sem !ögleiddar voru við skattkerfisbreytinguna 1974.
Alþt. 1974. A. (98. lögK.iafarþing).
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Persónuafsláttur verður nú nmn ba>rri en skattafsláttur var áður, enda hefur
persónnfrádrætti verið að fullu brevtt í afslátt. Persónuafsláttur verður nií óháður
tekjum,
Sama hlutfall er milli persónuafsláttar hjóna og einstaklinga og er í núgildandi lögiim milli pcrsónufrádráilar hjóita og einstaklinga.
Einstætt foreldri nýtur nú sama persónuafslátlar og hjón, en sérstakur heiniilisfrádrátlur er felldur niður.
Vegna þeirrar hrevtingar, að persónufrádrætti er brevtt i afslátt frá skatti, er
talið nauðsynlegt að hreyla skattstiganuin til samræmis.
Lagt er lil að skattyfirvöld fái sams konar heimild og um er getið i 4. mgr.
23. gr. Iaga nr. 8 1972 um tekjustofna sveitarfélaga til að hækka tekjur framteljanda í því skvni að koma í veg fyrir að unnl sé að nota persónuafslátt til greiðslu
á eignar«katti og útsvari, þegar lekjur lil úlsvars eru lágar vegna beinna afskrifta
eða st"ðulfyrningar. Þá eru i 3. miír. B-liðar greinarinnar settar almennar skorður
við þvi að þeir. sem hafa skattgjaldstekjur sem eru verulega lægri cn tekjur til
útsvars fvegna mikils frádráttar). fái að nýta eftirstöðvar persónuafsláttar til
greiðsln á eignarskatti og útsvari álagningarársins.
f 5. mgr. B-liðar er heimildarákvæði til foreldra barns, sem ekki er orðið
fullra 16 ára, sem búa saman ógift, til þess að nýta óráðstafaðan persónuafslátt
skv. 2. mgr. B-liðar hjá öðru þeirra til greiðslu gjalda hins. Heimild þessi er þó
takmörkuð við 48 000 kr„ sein þýðir að samanlagður persónuafsláttur verður 145 000
kr„ þ. e. eins og hiá hjónum og einstæðum foreldrum.
Skattþrepum er fækkað úr þremur í tvö.
Tekið er tillit til mismunandi framfærslubyrðar hjóna og einstaklinga með
því að hafa mimunandi háa skattstiga fyrir þessa aðila.
Af fvrstu 600.000 kr. skattgjaldstekjum einstaklinga (hjá hjónum 850.000 kr.)
greiðast 20%, en af því sem framvfir er greiðast 40%. Frá þeirri fjárhæð er siðan
dreginn persónuafsláttur skattþegnsins. Sé mismunurinn jákvæður er hann sá
tekjuskattur sem skattþegni ber að greiða. Sé mismunur neikvæður, þ. e. persónuaf> láttur hefur reynst hærri en reiknaður skattur samkvæmt skattstiga, fer um
ráðstöfun hans, þ. e. eftirstöðva persónuafsláttar, sem hér segir:
1. til greiðslu á eignarskatti framteljanda álögðum á greiðsluárinu,
2. til greiðslu á útsvari framteljanda álögðu á greiðsluárinu.
Frekari eftirstöðvar falla niður. Undantekning er þó gerð um elli- og örorkulífevrisþega, en þeir fá eftirstöðvarnar greiddar út allt að 20.000 kr. til einstaklings
og 30.000 kr. til hjóna. Þetta ákvæði kernur m. a. i stað V. liðar 25. gr. núgildandi
laga um tekjuskatt og eignarskatt, sem felldur er niður með lögum þessum.
Persónuafsláttur nýtist ekki til greiðslu vanskilaskulda.
Sé barn sérskattað fær það persónuafslátt sem einstaklingur. Foreldrar njóta
hins vegar bóta vegna barnsins og bera skatta og útsvar af ákveðnum hluta af
tekjum þesc. Með hliðsjón af þessari tilhögun er eigi talin ástæða til að barn nýti
að fullu persónuafslátt. t greininni er gert ráð fvrir að hámark persónuafsláttar
sérskattaðs barns. sem nýta megi til greiðslu eignarskatts og útsvars verði 18.000
kr. Er það svinuð unphæð og hámark þess tekjuskatts og útsvars nemur, sem foreldri ''•erður að greiða af þeim hluta tekna harnsins, sem skattlagður er hjá þvi.
Áætlað er, að sú skattívilnun, sem ríkissjóðnr veitir við álagningu 1975, og
fjölskvldubætur nemi samtals 2800 millj. kr. Er þá tekið tillit til þess, að samkv.
núgildandi reglum nvtist persónufrádráttur vegna harns til frádráttar tekjum áður
en hær eru skattlagðar, að fjölskyldubætur fyrra árs eru skattskvldar, svo og að
i gildi eru ákvæði er takmarka rniög fjölskvldubætur með fyrsta barni. Gildandi
ákvæði. har sem tiltekin krónutala er veitt sem persónuafsláttur nýtist þeim
hest sem háar tekjur hafa, en hefur verið til minni hagshóta láglaunamönnum. Þessu
er nú brevlt með bvi að hrevta persónufrádrætti i barnabætur, er allir, sem hlut
eiga að máli, fá óháð þvi, hvaða tekjur þeir hafa. Miðað er við, að greiddar verði
30.000 kr, með fyrsta barni en 45.000 kr. með hverju barni umfram eitt.
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Tekið er fram, að aðeins sé greitt með barni sem er heimilisfast hér á landi.
Einnig skal skerða fjárhæð barnabóta að því marki sem framfærandi fær barnabætur eða hlið'tæðar bætur vegna barnsins erlendis á skattárinu.
Barnabætur skulu greiddar framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum
neinur, þegar frá hefur verið dreginn tekjuskattur, álagður á greiðsluárinu, önnur
þinggjöld á því ári, vangoldin þinggjöld frá fyrri árum, svo og útsvar og aðstöðugjald á greiðsluárinu.
Foreldrar barna innan 16 ára aldurs, sem búa saman ógift, fá samkvæmt núgildandi lögum hvort um sig að draga frá tekjum sínum helming þess persónufrádráttar «em veittur er vegna barnanna. Hins vegar hefur faðirinn einn fengið
greiddar fjölskyldubætur vegna barnanna úr almannatryggingum.
Barnabætur samkvæmt frumvarpinu greiðast nú alfarið til föðurins, þar sem
hann er talinn framfærandi barnsins. Vegna þessa þykir nauðsynlegt að veita ráðherra heimild til að ákveða að gjöld móðurinnar komi til frádráttar barnabóta, áður
en eftirstöðvar þeirra eru greiddar föðurnum. t þessu sambandi er rétt að benda
á að hjón bera ábyrgð á opinberum gjöldum hvors annars.
Um 11. gr.
Grein þessi er til samræmingar við ákvæði d-liðar 29. gr. laga nr. 8/1972 um
tekjustofna sveitarfélaga og gildandi framkvæmd.
Um 12. gr.
I tilvitnuðum greinum laga er gert ráð fyrir því að tilvitnaðar fjárhæðir verði
miðaðar við skattvísitölu 100 á skattárinu 1974 (gjaldárinu 1975) (sbr. tilgreindar
fjárhæðir í 2. gr., 3. gr„ 7. gr., 8. gr. og A-, B- og C-liðum 10. gr. frv. þessa),
sem hækki eða lækki framvegis i samræmi við skattvísitölu, sem ákveðin skal í fjárlögum, i fyrsta sinn í fjárlögum 1976 vegna skattársins 1975 (gjaldársins 1976).
Um ákvæði til bráðabirgða.
a) Vegna þess að barnabætur verða samkvæmt frumvarpinu skattfrjálsar í framtíðinni og tekið er tillit til þess við ákvörðun fjárhæða barnabóta að fjölskyldubætur eru nú skattskyldar, verður að teljast eðlilegt að fjölskyldubætur greiddar
á árinu 1974 eða 1975 verði undanþegnar skattskyldu.
b) Kveðið er á um uppgjör á fjölskyldubótum, sem greiddar eru á árinu 1975, við
álagningu á því ári sem fjölskyldubætur renna saman við aðrar ivilnanir hins
opinbera vegna barna.
III. KAFLI
Um tekjustofna sveitarfélaga.
Um 13. gr.
Inn í 1. mgr. 23. gr. laganna er bætt tilvitnun til 8. gr. gildandi skattalaga. Ennfermur er þar bætt inn tilvitnun til væntanlegrar 1. mgr. 16. gr. skattalaganna svo að
Ijóst verði að þar um rædd meðlög verði talin að hálfu til útsvarsskyldra tekna hjá
móttakanda þeirra en að hálfu til frádráttar við ákvörðun útsvarsskyldra tekna hjá
greiðanda þeirra. Móttakandi meðlags fær síðan fullan persónuafslátt fyrir barnið
íbörnin), sbr. 1. mgr. 26. gr„ í stað hálfs áður en greiðandi meðlags fær engan persónuafslátt fyrir barnið (börnin) en fékk hálfan áður.
Um 14. gr.
Gert er ráð fyrir að persónuafsláttur til útsvars verði liækkaður um 50%, svo og
að hann breytist framvegis með skattvísitölu.
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Um 15. gr.
Lagt er til að heimilaður verði afsláttur á útsvörum vegna slvsatryggingabóta
iafnt lífeyristryggingabótum.
Um 16. gr.
Grein þessari er breytt til samræmis við hliðstætt ákvæði í 46. gr. laga nr. 68/
1971 og er það nauðsynlegt vegna sameiginlegrar innheimtu gjalda til ríkissjóðs og
sveitarsjóða.
IV. KAFLI
Um almannatryggingar.
Um 17. gr.

Niður eru felld ákvæði 26. gr. um greiðslu fjölskyldubóta. Jafnframt falla úr
gildi önnur ákvæði laganna um fjölskyldubætur.
Athugnsemdir við V. kafla.
Um heimild til lækkunar söluskatts og afnáms tolla af nokkrum mikilvægum
matvörum og hráefnum til matvælagerðar.
Að undanförnu hafa umræður farið fram um með hvaða hætti unnt væri að
lækka verð á matvöru. Könnun hefur farið fram á því hvort lækka mætti eða jafnvel fella niður tolla og söhiskatt af matvælum. Sem kunnugt er eru fjölmargar
þýðingarmiklar matvörur nú undanþegnar tolli og söluskatti, t. d. kaffi, svkur,
kornvörur, nýmjólk, rjómi, skvr, ostar, kartöflur, eag og fiskur.
Með frumvarpi þessu er lagt til að fjármálaráðherra verði heimilað að lækka
verð á matvörum með afnámi tolla og niðurfellingu eða lækkun söluskatts.
Um 18. gr.
Lagt er til að felldur verði niður tollur af ýmsum matvörutegundum sem nú
er greiddur af 12% til 40% tollur. Væri þessi heimild notuð til fulls hefði hún
i för með sór u.þ. b. 120 m.kr. lækkun tolla og söluskatts.
Um 19. gr.
Tilgangur þessarar greinar er að veita fjármálaráðherra heimild til þess að
fella niður eða lækka söluskatt af nokkrum mikilvægum matvælum. Eftirfarandi
tafla gefur hugmvnd um mikilvægi matvælaútgjalda heimilanna i söluskattstofninum og um mikilvægi þeirra matvælaútgjalda sem. undanþegin eru söluskatti, Miðað er við smásöluverðlag í fehrúarlok eða í rnarsbvrjun 1975 ('í millj. kr.):
Smásöluverð
alls

Vöruflokkar:

Söluskattsfrfálsar
vörur

Söluskattsskyldar
vörur

Söluskattsstofn

3 095
4 646
772
3 417
1 369
3 448
892
3 222
610

—
—
591
3 417
736
444
—
—
—

3 095
4 646
181
—
633
3 004
892
3 222
610

2 589
3 872
150
—
527
2 524
749
2 707
513

Samtals 21 471

5 188

16 283

13 631

Korn og brauðvörur .............................
Kjöt og kjötvörur ..................................
Fiskur ....................................................
Mjólk og mjólkurvörur, egg ................
Feitmeti ..................................................
Ávextir og grænmeti .............................
Kaffi, te, kakó ......................................
Sykur, sykurvörur (nema sælgæti) ....
Vmis matvæli ........................................
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Smásöluverð
ails

Söluskattsfrjálsar
vörur

Söluskattsskyldar
vörur

Söluskattsstofn

Frá dregst:
Áætluð notkun veitingahúsa1)

i-

659

158

-v- 501

-+- 419

Matarútgjöld lieimilanna2) ....

20 812

5 030

15 782

13 212

Til hliðsjónar:
Sælgæti, alls .............................
Gosdrykkir, alls........................

1591
1 604

—

1591
1604

1337
1348

Samtals sælgæti og gosdrykkir

3 195

_

3195

2 685

Ætla má að niðurfelling söluskatts af brauði, nýjum ávöxtum og grænmeti fæli
í sér um 600 m.kr. lækkun skatts af matvælum á heilu ári. Niðurfelling söluskatts af
öllum ávöxtum og grænmeti (nýju, niðursoðnu og þurrkuðu) ylli líklega 500 m.kr.
lækkun skatts á ári. Helmingur söluskatts af korni og brauðvöru, kjöti og hvers
konar kjötvöru þýddi nálægt 640 m.kr. skattalækkun á heilu ári. í þessum tölum er
alls staðar miðað við sölugjaldið allt, þ. e. söluskatt, viðlagagjald og olíugjald af
söluskattsstofni.
Þegar ríkisstjórnin leitar þeirrar almennu heimildar sem 19. gr. felur í sér er
það gert með það í huga að lækkun matvælaskatta — og þar með matvælaverðs —
geti með beitingu heimildarákvæða bæði 18. og 19. gr. numið í mesta lagi 600—800
m.kr. á heilu ári. Slík lækkun matvælaverðs fæli í sér lækkun matarútgjalda heimilanna i heild um 3%% og lækkun framfærslukostnaðar um 1,1%. Framkvæmd söluskattslækkunar á einstökum vörum er vandasöm og viðamikil og mun fjármálaráðuneytið og skattayfirvöld vinna að tillögugerð í þessu efni á næstunni.
Alhugasemdir við VI. kafla.
Um flugvallagjald.
í fjárlögum fyrir árið 1975 er áætlað að varið verði til flugmálastjórnar, reksturs
og viðhalds flugvalla, svo og til fjárfestingar í flugvöllum, um 440 m.kr. úr ríkissjóði umfram þær tekjur sem flugvallarekstur ríkisins skilar ríkissjóði. 1 fjárlögum er eigi gert ráð fyrir sérstökum lántökum til reksturs eða fjárfestingar í flugvöllum heldur ákveðið, að ríkissjóður bæti úr fjárvöntun þessari af tekjum sínum
ótilgreindum.
Við athugun á fjárhagsstöðu ríkissjóðs hefur náið verið að því hugað með
hvaða hætti mætti auka tekjur ríkissjóðs með því að krefjast aukinnai- arðsemi
af stofnunum ríkisins. Meðal annars hefur komið í ljós að tekjur ríkissjóðs af
flugvallarekstri rikisins eru í engu samræmi við þá gífurlegu fjárfestingu sem
tengd er þeim rekstri og er til nota fyrir jafnt innlend og erlend flugfélög.
Lendingargjöld flugvéla á Keflavíkurflugvelli eru skráð í íslenskum krónum
og hafa ekki hækkað þrátt fyrir undanfarnar gengisfellingar og gengissig. Lendingargjald fyrír erlenda flugvél var $ 512 fyrir svokallaða viðmiðunarvél á sl.
sumri, er nú $ 299. Á islenskum flugvöllum hafa aldrei verið tekin gjöld vegna
farþega en slík gjöld eru innheimt á öllum flugvöllum, sem íslenskar vélar hafa
áætlunarflug til. Hafa lendingargjöld og gjöld vegna farþega gjarnan verið sam1) Allar vörur seldar i veitingaliúsum eru söluskattskyldar.
2) í töflunni er í aðalatriðum miðað við neyslumagnið 1974. Réttari hugmynd fengist sennilega
fyrir árið 1975 með heldur lægri tölum.
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einuð í eiLt gjald. Til samanburðar við þá $ 299, sem nú eru innheimtir á Keflavíkurflugvelli, fer hér á eftir skrá yfir hliðstæð gjöld á eftirtöldum flugvöllunr
Arlanda .............................
Oslo ..................................
Oslo (.næturlending) .........
Kaupmannahöfn ...............
Frankfurt .........................
Glasgow .............................

$
$
$
$
$
$

1101
1026
1420
742
743
952

London ......................
Luxemburg ................
Kennedy ......................
Prestwick ..................
Shannon ....................

$
$
$
$
$

702
566
1131
790
795

Utanrikisráðuneytið hefur nú í undirbúningi útgálu nýrrar reglugerðar um
lendingargjöld á Keflavikurílugvelli. Að svo stöddu þykir ekki rétt að lendingargjöldin verði hækkuð um meira, en 70%, þ. e. í jafngildi $ 510 fyrir svokallaða
viðmiðunarvél. Við þessa ráðstötun ættu tekjur ríkissjóðs að liækka um 84 m.kr.
á ársgrundvelli en um 70 m.kr. árið 1975 kæmi ný gjaldskrá til framkvæmda 1.
april n. k. Meðan frekari athugun fer fraxn á lendingargjöldunum er lagt til með
frumvarpi þessu að lagt verði á svokallað flugvallagjald er flutningsaðili greiði
vegna þeirra manna er hann flytur frá íslandi til annarra landa.
Sennilegt er, að um 90 þús. farþegar hafi farið frá Keflavikurflugvelli á sl.
ári sem, gjaldskylda hefði náð til samkvæmt frumvarpi þessu.
Erfitt er að gera grein fyrir líklegri tölu gjaldskyldra farþega þá mánuði sem
gert er ráð fyrir, að flugvallagjald verði innheimt. Kemur þar til að gera má ráð
fyrir talsverðum samdrætti í ferðuin íslendinga utan og óvissu um hver áhrif
lækkað gengi íslensku krónunnar kann að hafa til að örva ferðamannastraum til
íslands. Hér verður þó til þess getið að 90 þús. gjaldskyldir brottfararfarþegar
(m. v. heilt gjald) verði á tímabilinu 1. apríl til ársloka. Miðað við 2500 kr. gjald
ættu tekjur ríkissjóðs að aukast um 225 m.kr. vegna gjaldtöku þessarar.
Athugasemdir við einstakar greinar kaflans.
Um 20. gr.
Greinin kveður á um að greiða skuli flugvallagjald vegna inanna þeirra er fara
frá íslandi til annarra landu. Þó verði ekki krafist gjakls vegna ungbarna, áhafna
loftfara, svokallaðra viðkomufarþega og þeirra er fara með flugvélum varnarliðsins.
Gert er ráð fyrir að gjaldskylda sé óháð því hvort um íslenska eða erlenda
farþega er að ræða.
Gengisbreytingar þær, sem orðið hafa að undanförnu gera öll ferðalög útiendinga til Islands ódýrari en áður var og er ágóði erlendra ferðamanna af þeim tvimælalaust langtum meiri en svarar til þcirra aukaútgjalda sem í reynd eru lögð
á þá með flugvallagjaldinu.
Um 21. gr.
Flugvallagjaldið er ákveðið 2500 kr. fyrir hvern einstakling. Hálft gjald ber
að greiða fyrir barn á aldrinum tveggja til tólf ára. Gert er ráð fyrir, að gjaldið
verði fellt inn í verð farseðils.
Flugvallagjaldið er nokkru hærra en tíðkast víðast hvar annars staðar um
sambærileg gjöld. Vert er að benda á að urn flugvelli hérlendis fara mun færri
farþegar en um flugvelli í nágrannalöndum okkar og hlýtur þvi öll þjónusta, sem
hér er veitt, að verða niun dýrari vegna hvers einstaklings sem um vellina fer.
Um 22. og 23. gr.
Lagt er til að eigandi loftfars eða sá senx ábyrgð ber á rekstri þess beri ábyrgð
á greiðslu flugvallagjalds.
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Gjaldið vegna erlendra loftfara og loftför í leiguflugi skal greiða áður en þau
leggja af stað frá íslenskum flugvelli og myndi þeim eigi verða heimiluð brottför
fyrr en gjaldið hefði verið greitt.
Flugvallagjald vegna farþega i viðurkenndu áætlunarflugi skal greiða 15. næsta
mánaðar eftir brottför loftfars írá Islandi.
Um 24. gr.
Flugvallagjald skal njóta lögtaksréttar og myndi mega gera lögtak i eignum
eiganda loftfars eða þess sem ábyrgð bcr á rekstri þess. Dráttarvextir eru ákveðnir
1% á viku en hér er urn geymslufé að ræða. Af sömu ástæðum er heimiluð stöðvun
rekstrar þess aðila sem eigi stendur í skilum.
Unr 25. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Athugasemdir við VII. kafla.
Um skyldusparnað.
Um 26. gr.
Með skyldusparnaði þeim, sem hér er lagt til að upp verði tekinn, er stefnt
að því að jafna sem sanngjarnast þeim byrðum sem þjóðin í heild hlýtur nú að
taka á sig urn leið og aflað er innlends fjármagns til þess að standa undir nauðsynlegum framkvæmdum ríkisins. Liklegt er að mestum hluta þessa fjár mundi
ella varið til einkaneyslu eða fjárfestingar, en hjá ríkissjóði kemur fé þetta í stað
erlends lánsfjár. Þetta cr í fyrsta sinn sem almennum skyldusparnaði er beitt hér
á landi.
Gert er ráð fyrir að einungis þeir leggi fram fé sem skyldusparnað er höfðu
tekjur umfram nauðþurft á árinu 1974. Þeir einstaklingar, sem höfðu yfir 1 000
þúsund króna skattgjaldstekjur á árinu 1974, leggi fram 5% af því sem fram yfir
er. Hafi þessir aðilar börn innan 16 ára aldurs á framfæri sinu hækki þetta mark
um kr. 75 000 fyrir livert barn. Á sama hátt greiði samsköttuð hjón, sem höfðu
yfir 1 250 þúsund króna skattgjaldstekjur á árinu 1974, 5% af því sem fram yfir
er. Þá hækki þetta mark um kr. 75 000 fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs sem
bau hafa á fraxnfæri sinu.
Sérstök regla er sett fyrir sérsköttuð hjón þannig að hjá hvoru þeirra reiknast
5% skyldusparnaður af skattgjaldstekjum umfrain 750 þús.kr. Fyrir hvert barn á
framfæri þeirra hækki þetta mark um 37 500 krónur. Regla þessi er sett til þess að
hjón geti ekki komist hjá skyldusparnaði með sérsköttun.
Þá eru reistar skorður við því hve frádráttur má vera mikill frá útsvarstekjum
áður en skyldusparnaður er reiknaður, sbr. einnig 10. gr. þessa frumvarps.
Einnig er gert ráð fyrir að hjá skattþegnum, sem heimilt væri að beita ákvæðum
4. mgr. 23. gr. laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga, skuli hækka útsvarstekjur á þann veg sem þar um ræðir.
Undanþegnir spariskyldu eru þeir sem orðnir voru 67 ára gamlir á árinu 1974.
Lagt er til að skyldusparnaður sé ekki greiddur af lægri tekjum en hér segir,
og er þá annars vegar miðað við nettótekjur en hins vegar áætlaðar brúttótekjur
á viðkomandi tekjubili miðað við meðall'rádrátt til skatts:
Einhleypingur, barnlaus ........................................
Barnlaus hjón ..........................................................
Hjón með 2 börn ....................................................

Nettótekjur

Brúttótekjur

1000 000
1 250 000
1 400 000

1 150 000
1550 000
1800 000
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Gera má ráð fyrir að af nálægt 53 OGO tekjuskattsgreiðendum 66 ára og yngri
á árinu 1975 rnuni nálægt 14 000 eða rúmlega fjórðungur leggja fram einhvern skyldusparnað samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. Þar af væru rúmlega 11 000 hjón og
2 500—3 000 einhleypingar. Þessi hópur greiðir þannig á árinu 1975 45% samanlagt í skatt og skyldusparnað af viðbótartekjum.
Áætlað er að 5% skyldusparnaður samkvæmt þessari grein geti numið alls
200—250 millj.kr. á árinu.
Lagt er til, til einföldunar, að skattstjórar reikni þennan skyldusparnað uin
leið og tekjuskatt og um hann gildi sömu regiur um alla ákvörðunarmeðferð og
innheimtu og um tekjuskall. Skyldusparnaður þessi verði reiknaður í heilum þúsundurn króna.
Þegar maður hefur greitt skyidusparnað sinn að fuliu á hann rétt á að fá
hann viðurkenndan með skírteinum sem eru verðtryggð og bera 4% ársvexti, sbr.
27. gr. Skírteini þessi getur eigandi fyrst innleyst frá og með 1. febrúar 1978. Eiganda er óheimilt að framselja eða veðsetja skírteinin.
....Um 27. gr.
Hér eru ákvæði uin verðtryggingu spariskírteina þeirra er hér um ræðir og
skattmeðferð þeirra. Ákveðið er að skyldusparnaðurinn njóti sömu skattmeðferðar
og annar skyldusparnaður en sé þó framtalsskyldur og ekki frádráttarbær til tekjuskatts.
Um 28. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Athugasemdir við VIII. kafla.
Um lántökuheimildir vegna opinberra framkvæmda og Framkvæmdasjóðs
og ráðstöfun lánsfjór og skyldusparnaðar.
Hinar gjörbreyttu horfur í efnahagsmálum, sem grein hefur verið gerð fyrir
hér að framan, hafa í veigamiklum atriðum raskað forsendum þeirra áætlana um
opinberar framkvæmdir sem fyrir lágu við gerð fjárlaga. Er nauðsynlegt bæði að
taka tillit til hækkandi kostnaðar við ýmsar mikilvægar forgangsframkvæmdir og
hinna takmörkuðu möguleika til fjáröflunar, sem fyrir hendi eru. I VIII. kafla frumvarpsins felst endurskoðun á fjáröflunarheimildum fjárlaga, svo og ákvæði um ráðstöfun þess fjármagns sem fyrirhugað er að afla, annars vegar til opinberra framkvæmda á árinu 1974 en hins vegar til Framkvæmdasjóðs til endurlána til fjárfestingarlánasjóða atvinnuveganna.
í fjárlögum ársins 1975 eru heimildir til að afla lánsfjár með verðbréfaútgáfu
og lántökum á innlendum markaði fyrir allt að 2585 millj. kr. Við endurmat á
markaðsaðstæðum og með tilliti til þröngrar aðstöðu lánastofnana þykir sýnt að
mjög langt sé frá því, að unnt verði að afla þessarar fjárhæðar á innlendum markaði. Er nú talið að 1400 inillj. kr. sé sú hámarksfjárhæð sem óhætt sé að gera
ráð fyrir að afla með verðbréfasölu innanlands.
í 29. gr. frumvarpsins er heimild til að gefa út 500 millj. kr. í spariskírteinum
til viðbótar þeirri 600 millj. kr. heimild sem er í fjárlögum. Einnig felur greinin
i sér heimild til að gefa út happdrættisskuldabréf að fjárhæð 306 millj. kr„ og
kemur sú heimild í stað 116 millj. kr. heimildar sem er í fjárlögum.
Auk fjáröflunar með verðbréfaútgáfu eru til ráðstöfunar af innlendu fé 160
millj. af innheimtu, endurlánuðu spariskírteinafé frá árinu 1974, auk 920 millj. kr.
sem áætlað er að inn komi af endurlánuðu spariskírteinafé á árinu 1975.
Til þess að koma í veg fyrir að hinn mikli skortur á innlendu fjármagni til
framkvæmda og útlána fjárfestingarlánasjóða valdi stöðvun mikilvægra framkvæmda
bæði opinberra og einkaaðila, verður nauðsynlegt að afla verulegs erlends lánsfjár
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á árinu. I þessu efni er þó nauðsynlegt að gæta hófs þar sem íánsfjáröflun erlendis
er nú erfið og lánskjör óhagstæð. Hin mikla skuldasöfnun þjóðarbúsins á undanförnum árum mun þar að auki valda mjög aukinni greiðslubyrði á næstunni, sem
getur orðið þjóðarbúinu þung í skauti, ef ekki tekst á þessu og næstu árum að
halda erlendum lántökum innan hóflegra marka. Mjög miklar lántökur hafa þegar
verið ákveðnar á þessu ári, einkum vegna raforkuframkvæmda, hitaveituframkvæmda og skipakaupa, og er því þegar takmarkað svigrúm til frekari aukningar
erlendra skulda á árinu. Á fjárlögum er gert ráð fyrir notkun hluta af láni Alþjóðabankans til hafnargerðar í Þorlákshöfn og víðar, og er nú áætlað að af þvi láni
komi inn á árinu 280 millj. kr. til framkvæmda í Þorlákshöfn. Framkvæmdasjóður
hefur tekið lán hjá Viðreisnarsjóði Evrópu og er ráðgert að það lán gangi til Norðurog Austurlandsáætlana í vegamálum í samráði við stjórn Framkvæmdasjóðs, en
önnur lán af þessu tagi hafa gengið til svipaðra þarfa. Til viðbótar þessum lántökum telur ríkisstjórnin í mesta lagi hægt að afla 3 000 millj. króna lánsfjár erlendis á
vegum ríkisins, en að þeirri lántöku meðtalinni er nú áætlað að nettóaukning erlendra
skulda þjóðarbúsins á árinu muni nema rúmlega 12 000 millj. kr. Ákvæði um þessa
3 000 millj. kr. lántöku er að finna i 30. gr. frumvarpsins, og er þar gert ráð fyrir
því að 1 800 millj. af þessu fé verði varið til opinberra framkvæmda, en 1 200 millj.
kr. verði lánaðar Framkvæmdasjóði sem mun endurlána féð til fjárfestingarlánasjóða atvinnuveganna. Þá er gert ráð fyrir að skyldusparnaði skv. VII. kafla verði
varið til opinberra framkvæmda.
Samkvæmt þeim fjáröflunaráætlunum. sem nú hafa verið raktar, verður lánsfé
til ráðstöfunar til opinberra framkvæmda samtals 5 000 millj. kr., en það skiptist
eftir uppruna sem hér segir: (Til samanburðar tölur fjárlaga og fyrra árs).
Till. frv.
m.kr.

Óráðstafað innheimt spariskírteinafé frá ár160
inu 1974 ....................................................
920
Innheimt spariskírteinafé árið 1975 .............
Útgáfa spariskírteina .................................. 1 100
300
Útgáfa happdrættisskuldabréfa ....................
—
önnur innlend lántaka ...............................
225
Skyldusparnaður skv. VII. kafla frv............
280
Alþjóðabankalán til hafnarframkvæmda ....
Framkvæmdasjóðslán (erlent lán) til N- og
215
A-landsáætlana ...........................................
Erlend lántaka ríkissjóðs............................... 1 800
5 000

Fjárlög
mJcr.

1974
m.kr.

918
600
180
1805
—.
210

249
700
400
480
—
—
194

—
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3 713

3 251

í 31. gr. er að finna ákvæði um ráðstöfun þessa fjár (5 000 m.kr.) til framkvæmda.
1 30. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að 1 200 millj. kr. af erlendri lántöku ríkissjóðs á árinu 1975 verði varið til Framkvæmdasjóðs, en hann mundi
endurlána féð fjárfestingarlánastofnunum atvinnuveganna í samræmi við heildaráætlun hans um útlán þessara aðila. Auk þessarar erlendu lántöku er ráð fyrir
þvi gert að Framkvæmdasjóður fái lán frá viðskiptabönkunum, er svari til 10% af
innlánsaukningu þeirra á árinu, eða um 700 millj. kr. Ennfremur hefur verið að
því stefnt að lífeyrissjóðir láni fjárfestingarlánasjóðunum um 20% af ráðstöfunarfé
sinu á árinu 1975, eins og á árinu 1974, og er áætlað að sú fjárhæð geti numið
nálægt 1 200 millj. kr. Eftir þessar lántökur allar er talið, að ráðstöfunarfé fjárfestingarlánasjóða, bæði ibúðalánasjóða og sjóða atvinnuveganna, muni nema um
9 525 millj. kr. á árinu 1975, en það er um 31% aukning frá árinu 1974.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Þótt hér sé um aö ræða mjög verulega aukningu á ráðstöfunarfé fjárfestingarlánakerfisins í heild vantar enn á, að það nægi til þess að mæta útlánaáformum
sjóðanna, eins og þau hafa verið fram sett af stjórnum þeirra. Það er því mjög
æskilegt að að því verði stefnt að afla meira fjár til fjárfestingarlánasjóðanna á
innlendum vettvangi. Eina leiðin, sem fær virðist í þessu skyni við núverandi aðstæður, er aukin þátttaka lífeyrissjóðakerfisins í fjármögnun fjárfestingarlánasjóðanna. Jafnframt hefur þörf lífeyrissjóðanna fyrir verðtryggingu þess fjármagns,
sem þeir hafa undir höndum, orðið æ ljósari. Hafa því kaup lífeyrissjóðanna að
undanförnu á verðtryggðum skuldabréfum Byggingasjóðs ríkisins og Framkvæmdasjóðs verið mikilvægt skref í þá átt að leysa bæði verðtryggingarvandamál lífeyrissjóðanna og að auka framboð á fjármagni til atvinnuuppbyggingar og íbúðabygginga í landinu. Telur ríkisstjórnin mikilvægt að kannað verði hvort ekki sé unnt
að halda áfram lengra á sömu braut og stefna þannig að því að allir lífeyrissjóðir
í landinu geti verðtryggt lífeyri að verulegu leyti. Eitt af skilyrðunum fyrir þvf, að
verðtrygging lifeyris geti náðst með þessum hætti, er fólgið í því að upp verði tekin
almennari verðtrygging á útlánum fjárfestingarlánakerfisins, en hún er reyndar
þegar nauðsynleg vegna ávöxtunar á eigin fé fjárfestingarlánasjóðanna sjálfra og til
þess að draga úr lánsfjáreftirspurn sem eingöngu byggist á von um verðbólguhagnað. Hefur ríkisstjórnin nú til undirbúnings tillögur um breytingu á lánskjörum
fjárfestingarlánasjóða þar sem gert er ráð fyrir hlutfallslegri verðtryggingu allra
útlána þeirra.
Athugasemdir við IX. kafla.
Um 32. gr.
Á siðastliðnum þremur árum hefur ríkissjóður veitt ábyrgð vegna kaupa á
50 skuttogurum. Rikisábyrgðir hafa verið veittar eða þeim heitið vegna 6 togara
til viðbótar. Skip þessi eru ýmist í smiðum erlendis eða verið að semja um kaup á
þeim.
Þegar lög nr. 28/1972 voru sett taldi þáverandi ríkisstjórn rétt að hafa ótakmarkaða heimild til að veita sjálfsskuldarábyrgðir vegna nýbyggingar skuttogara.
Þar sem 50—60 slíkir togarar hafa nú bæst við skipastólinn þykir rétt að veiting
sjálfsskuldarábyrgða á lánum til kaupa á skuttogurum verði framvegis háð sömu
skilyrðum og gildir um veitingu annarra ábyrgða af hálfu ríkissjóðs og fjalli AIþingi þá um ábyrgðirnar hverju sinni eins og áður var.
Um 33. gr.
Innheimta kirkjugarðsgjalda hefur að vali kirkjugarðsstjórna verið í höndum
þriggja aðila, innheimtumanna ríkissjóðs, innheimtumanna sveitarfélaga og kirkjugarðsstjórna sjálfra. Þetta hefur skapað ýmsa erfiðleika. Er því lagt til að innheimta þessi verði framvegis í höndum kirkjugarðsstjórna sjálfra eða innheimtumanna sveitarsjóða. Þess skal getið að ekki verður breyting á innheimtu þessari
hér í Reykjavík þótt ákvæði frumvarpsins verði að lögum.
Um 34. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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1.1.2 Brúttótekjur 2000 þús. kr., tekjur til útsvars 1900 þús. kr., hreinar tekjur til
skatts 1550 þús. kr.
. . •a) Frumvarpið: Tekjuskattur ............................................... kr. 308 050
Útsvar (11%) ............................................. — 199997
Samtals kr. 508 047
Frá dragast barnabætur .................................................

—-j-75 000

Alls kr. 433 047
b) Gildandi lög:Tekjuskattur .................................. ................
Útsvar(11%) .................................... .........

— 302 878

— 204 600

Samtals kr. 507 478
Frá dregst:
Skattaf sláttur
.............................................................. — -j-37 935
Fjölskyldubætur (eftir tekjuskatt).................................. —-i-16 555
Alls kr. 452 988
c) Beinir skattár lækka í þessu dæmi um 19 941 kr.
Mismunur á skattgreiðslum skv. frumvarpinu og gildandi lögum verður föst
krónutala eftir að hæsta jaðarskatti er náð í báðum tilvikum, sem þýðir að lækkunin verður þá æ minni hlutfallslega eftir því sem tekjur verða hærri. Mismunur á
beinum sköttum skv. gildandi lögum og skv. frumvarpinu yrði umhverfis þetta
tekjumark þvi minni sem efra skattþrepið í frumvarpinu væri látið byrja fyrr. Hið
sama yrði upp á teningnum ef hærri jaðarskattsprósentan í frumvarpinu yrði hækkuð. Þetta hefði hins vegar i för með sér að nær engin skattalækkun yrði á miðlungstekjum eða tekjum yfrið lægra en það.
1.2 Einhleypingur.
1.2.1 Brúttótekjur 900 þús. kr„ tekjur til útsvars 845 þús. kr„ hreinar tekjur til
skatts 780 þús. kr.
a) Frumvarpið: Tekjuskattur ....................................... .
kr. 95 950
Útsvar (11%) ............................................. — 87416
Samtals kr. 183 366
b) Gildandi lög: Tekjuskattur .............................................. — 124169
Útsvar (11%) ............................................ — 89972
Samtals kr. 214 141
Frá dregst:
Skattafsláttur

.............................................................................^16 610

c) Skattgreiðslur lækka um 14 165 kr.

Alls kr. 197 531
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Fylgiskjgk
Dæmi um akattgreiðslur samkvæmt frumvarpinu og samanburður við
gildandi lög.
Hér skulu tekin nokkur dæmi um skattgreiðslur skv. frumvarpinu miðaðar
við ákveðnar brúttótekjur og hreinar tekjur til skatts á álagningarárinu 1975 (tekjuárinu 1974). Jafnframt eru þessar skattgreiðslur bornar saman við greiðslur skv.
gildandi lögum. Með í tekjuskatti er 1% álag til Byggingasjóðs ríkisins og kirkjugarðsgjald, 2.3% af útsvari.
1.1 Hjón með 2 börn á framfæri:1)
1.1.1 Brúttótekjur 1200 þús. kr„ tekjur til útsvars 1150 þús. kr., hreinar tekjur
til skatts 960 þús. kr.

a) Frumvarpið: Tekjuskattur ............................................
Útsvar (11%) .............................................

kr. 69 690
— 115 599

Samtals kr. 185 289
Frá dragast barnabætur ........................................................... h75 000
Alls kr. 110 289
b) Gildandi lög: Tekjuskattur ............................................ — 67 437
Útsvar (11%) ......................................... — 120202
Samtals kr. 187 639
Frá dregst:

Skattafsláttur .............................................................................í-37 901
Fjölskyldubætur, að frádregnum skatti bóta 197412) .... — -i-16 555
Alls kr. 133183
c) Lækkun gjalda (b-a) skv. frumvarpinu er því 22 894 kr.

1) 1 eftirfarandi dæmum er ekki tekið tillit til þess að sérsköttun kann að borga sig ef
samsetning tekna eiginkonu og eiginmanns er með tilteknum hætti.
2) Strangt tekiji ætti einnig að taka tillit til útsvars af fjölskyldubótum fyrra árs, sem
ekki er gert í þessu dæmi.
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1.3 Einstætt foreldri með 1 barn á framfæri.
1.3.1 Brúttótekjur me8 hálfu meðlagi 538.2 þús. kr., tekjur til útsvars 491.2 þús. kr.,
hreinar tekjur til skatts 499.7 þús. kr.
a) Frumvarpið: Tekjuskattur ............................................. kr.
0
Útsvar (11%) er 42 966, sem greiðist af
persónuafslætti ......................................... —
0
Samtals kr.
0
Frá dregst:
Barnabætur ...................................................................... — -4-30 000
Alls kr.-4-30 000
þ. e. framteljandi fær greiddar út 30 000 kr. í barnabætur.
b) Gildandi lög: Brúttótekjur án meðlags 500 þús. kr., tekjur til útsvars 453 þús. kr., hreinar tekjur til skatts 300
þús. kr.
Tekjuskattur ..................................................................... kr.
0
Útsvar (11%) ................................................................... — 43 272
Samtals kr. 43 272
Frá dregst:
Skattafsláttur ................................................................... — -j-18 000
Fjölskyldubætur ............................................................. ..........j-20 000
Alls kr.

5 272

c) Skattgreiðslur lækka um 35 272 kr.
1.4 Hjón sem bæði eru ellilífeyrisþegar.
Reiknað er með að ellilífeyrir sé tekinn frá 67 ára aldri en hann var 254 622
kr. árið 1974. Útsvarslækkun vegna aldurs 25 462 kr.
1.4.1 Brúttótekjur 700 þús. kr., tekjur til útsvars 650 þús. kr., hreinar tekjur til
skatts 560 þús. kr.
a) Frumvarpið: Tekjuskattur ............................................. kr.
0
Útsvar (11%) 36355 kr., þar af greiðast
33 000 kr. af persónuafslætti.................... —
3 355
Samtals kr.
3 355
b) Gildandi lög: Tekjuskattur ............................................. —
4 7(80
Útsvar (11%) ........................................... — 39985
-.u.. ... . -y-..
~
Samtals kr. 44 715
Frá dregst:

Skattafsláttur

...................................................................
27 985
------—-'
Alls kr. 16 780
c) Beinir skattar lækka um 13 425 kr.
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1.5 Einhleypur ellilífeyrisþegi.
Redknáð er með að ellilífeyrir sé tekinn frá 67 ára aldri en hann var 141 456
kr. árið 1974. Útsvarslækkun vegna aldurs 14 146 kr.
1.5.1

Brúttótekjur 500 þús. kr., tekjur til útsvars 450 þús. kr., hreinar tekjur
til skatts 435 þús. kr.
a) Frumvarpið: Tekjuskattur ............................................. kr.
0
Útsvar (11%) 28 439 kr. en 10 000 kr.
greiðist af persónuafslætti ....................... — 18 439
Samtals kr. 18 439
b) Gildandi lög: Tekjuskattur ............................................. — 15 271
Útsvar (11%) ......................................... — 30 996
Samtals kr. 46 267
Skattafsláttur

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

—

16 610

Alls kr. 29 657
c} Beinir skattar lækka um 11218 kr.
1.6 Skattleysismðrk
Tekjuskattleysismörk.
(Þús. kr.).
Frumv. meS
barnabótum

1. Hjón með 2 bðm:
Brúttótekjur .................... .
Hreinar tekjur.............. .

Gildandi lög meS
afslætti en án
f jölskyldubóta

Gildandi lðg meS
skattafslætti og
afsláttarigildi
fjölskyldubóta

1078
862.5

1 101.7
917.1

555
485

507
441.6

507
441.6

906.4
774.91)2

829.4
621.2»)

836.9
640.7'

1 216.5
973.2

2. Einhleypingur:

Brúttótekjur .......................
Hreinar tek jur....................
3. Einstætt foreldri m. 1 bam:
Brúttótekjur ........................
... Hreínar tékfur ....................

Sámkvæmt þessu eru hjón með 2 börn á framfæri og 1216.5 þús. kr. i brúttótekjuf tékfuskattslaus skv. frumvarpinu en voru það við 1078 þús. kr. skv. gildandi
Iögum-,-eða-1101.-7-þús. kr. ef tillit er tekið til f jölskyldubóta. Tölurnar fyrir einhleyping og. éinstætt foréldri ber að túlka á sama hátt. Rétt hefur þótt að taka tillit til
fjölskyldubóta í gildandi kerfi og skatti af þeim þannig að tölumár sýna í reynd
hven^Src'rikissjóður og framteljandi eru „skuldlausir** hvor viðjannan.

1) Með hálfu meðlagi frádráttarbæru.
2) Með fullu meSlagi frádráttarbæru.
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[205. mál]

um frumkvæði opinberra aðila varðandi fjölþjóðlegar ráðstefnur hér á landi.
Flm.: Heimir Hannesson, Benedikt Gröndal, Eyjólfur K. Jónsson,
Garðar Sigurðsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni í samráði við þjónustuaðila í íslenskum
ferða- og samgöngumálum að kanna hið fvrsta leiðir til að auka fjölþjóðlegt ráðstefnuhald hér á landi, m. a. vegna hinna miklu gjaldeyristekna, sem ráðstefnuhald skapar. Einkum verði íslenskar stofnanir og samtök, er hlut eiga að alþjóðlegu samstarfi, hvattar til að beita sér fyrir því að ísland fái sinn skerf af fundaog ráðstefnuhaldi, sem fram fer á vegum þeirra aðila.
Greinargerð.
Fæstum, sem, ekki starfa að íslenskum samgöngu- og ferðamálum, er ljóst hve
mikla þýðingu það hefur að auka nýtingu flutningatækja og þjónustuaðstöðu utan
hins skamma annatima yfir hásumarið. Það er samdóma álit allra þeirra, er að
ferðamálum vinna, að aukning á fjölþjóðleguin ráðstefnum á Islandi gæti aukið
gjaldeyristekjur þjóðarbúsins verulega, sbr. það tölulega yfirlit, sem hér fer á eftir
um líklegar gjaldeyristekjur af einni tiltölulega lítilli ráðstefnu. Fyrir utan hinar
beinu tekjur er að sjálfsögðu mjög aukið hagræði að því fyrir hina ýmsu viðskiptaaðila ferðaþjónustunnar að nýta alla aðstöðu lengur en ella, svo sem fyrir
flugfélög, hótel, veitingahús og aðra sambærilega aðila. Miðað við þær verulegu
tekjur, sem þessi starfsemi skapar, er eðlilegt að hið opinbera hafi frumkvæði
að því í samvinnu við þjónustuaðila í samgöngu- og ferðamálum, að vinna að því
á skipulegan hátt að fá hingað til lands fjölþjóðlegar ráðstefnur af viðráðanlegri
stærð. í þessu sambandi má minna á að ísland er aðili að fjölmörgum alþjóðlegum
stofnunum og samtökum, sem halda fundi og ráðstefnur árlega eða oftar á ári.
Það mundi mjög flýta fyrir framgangi þessa máls, ef ríkisstjórn Islands beinlínis
fæli fulltrúum, sínum i hinum ýmsu fjölþjóðlegu samtökum og stofnunum að
vinna að því að ráðstefnur og fundir yrðu haldnir hér á landi innan eðlilegra
marka og íslensk stjórnvöld á hverjum tíma legðu eitthvað af mörkum þegar slíkar
ráðstefnur væru haldnar hér. Slíkt væri að sjálfsögðu framkvæmdaratriði hverju
sinni, en yrði í reynd mikill hvati þess að unnið væri ekki síður að þessum málum
af hinum ýmsu aðilum, er viðskiptalega væru tengdir framkvæmd slíkra ráðstefna.
Eftirfarandi er lauslegt yfirlit varðandi líklega eyðslu 56 manna hóps, sem
kæmi til ráðstefnuhalds hér á landi frá ýmsum, stöðum i heiminum. Þetta er lítill
hópur á alþjóðlega visu, en mjög viðráðanlegur fyrir íslenskar aðstæður og vel
það, þó að hann væri töluvert stærri. Yfirlit þetta er byggt á nýjum upplýsingum
frá starfandi aðilum í ferða- og samgöngumálum.
1. Ráðstefna 56 manna, sem koma frá 8 borgum, sjö menn frá hverjum stað. Hér
fer á eftir listi yfir þá ásamt fargjaldagreiðslum:
Osló ................................................. 7 X N. kr. 2 130.00 isl. kr. 445 809
—
538746
Stokkhólmur .................................. 7 X S.kr. 2 048.00
Kaupmannahöfn ............................. 7 X D.kr. 2 434.00
—
457 470
—
533 251
Luxembourg ...................................... 7 X L. fr. 17 716.00
—
349 860
Lohdon
......... ................. ....... 7 X UK£
139.80
Glasgow ......... ............................... 7 X UK£
—
280 887
112.20
_
450 576
Néw York......................................... 7 X US$
432.00
—
550 704
Chicago ............. ............................ 7 X US$
528.00
Fargjöld samtals ísl. kr. 3 606 303
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Ofangreind fargjöld eru full fargjöld. enda má reikna með að svo sé með
alþjóðlega ráðstefnu af þessari stærð. Með stærri fundi, þar sem þátttakendur
eru fleiri frá hverjum stað, þannig að myndun hópa getur orðið, þá lækkar
þessi liður verulega.
2. Ráðstefnan stendur í þrjá daga, sem þýðir fimm daga með ferðum og gistingu
hér í fjórar nætur. Gert er ráð fyrir að af þessum 56 þátttakendum búi 30 í
eins manns herbergjum og 26 í tveggja manna.
Gistikostnaður (vetraverð).
30 á US$ 14 per dag X 4
26 á US$ 10 per dag X 4

ísl. kr.............................................
—
.........................................

250 320
154 960

Gisting samtals: isl. kr.........................................

405 280

Stundum er að makar þátttakenda koma með þeim, og mundi þá gistiliður
ásamt matarkostnaði o. fl. hækka.
3. Matarkostnaður:
Morgunverður
...........................
1 X kvöldverður .......................
2 X kvöldverður (cafet.) .........
1 X veisla ..................................
Kaffi á fundum (56X6) .............

56 á $2.75 pr. dag X 4 ísl.kr. 92 400
56 á $14
— 117 600
56 á $5 pr.dag X 2
—
84000
56 á 25
— 210 000
336 kaffi Xkr. 60
—
20 160
Samtals: isl. kr. 524 160

4. Flutningar i langferðabílum:
Flutningar til og frá Keflavík, á i
boða, heimsókna og kynnisferða

i staða í Reykjavik, vegna
.............................................

isl. kr. 62 400

5. Annar kostnaður:
Prentun á ýmsum eyðublöðum, t. d þátttökutilkynningum, upplýsingum um
efni fvrirlestra.
Prentun á dagskrá, fyrirlestrum os fundarskýrslum.
Merking fundarboða, nafnspiöld þátttakenda.
Laun vegna vélritunar við undirbúnins fyrirlestra og fundargerðir.

Gera má ráð fyrir að notuð verði upptaka á segulband og að ræðumenn
þurfi aðstoð, ef þeir nota glærur o. fl.
Kostnaður vegna pósts og sima.
Gera má ráð fyrir möppum undir gögn fundar.
Samtals ................................................................................... fsl. kr. 402 000
6. Benda má á að inn í þessar tölur er ekki reiknuð persónuleg eyðsla þátttakenda, t. d. innkaup, gjafir, aðrar veitingar, leigubilar o. fl. Ekki er ósennilegt
að slík evðsla sé í námunda við ísl. kr. 8 000.09 á þátttakanda, eða samtals
isl. kr. 448 000
Samtals ........................................................................................ ísl. kr. 5 558143
Geta má þess í sambandi við ofangreint, að i skýrslu sérfræðinga á vegum
Sameinúðu þióðanna er könnuðu islensk ferðamál. útgefinni af samgönguráðuneytinu i ágúst 1973, sagði m. a. um ráðstefnuhald á íslandi:
„Mestir möguleikar eru taldir á aukningu ráðstefnuhalds á Islandi. Talið er
að ýmiss konar ráðstefnu- og fundargestir hafi verið 2 700 árið 1972. Með réttu
skipulagi og kynningarstarfsemi ætti sá fjöldi að geta vaxið i 5 000 innan fimm
ára og 10 000 fyrir 1980. Sérstaklega ætti að beina ráðstefnum á thpann utan aðal-
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ferðamannatímans og gætu þær haft mikil áhrif í þá átt að lengja hann. Hvað
heimamarkaði viðkemur er það siður að halda fundi og þing seinni hluta vetrar.
Ráðstefnuaðstaða, sem byggð yrði, gæti því reiknað með einhverjum innanlandsviðskiptum utan aðalferðamannatímans".
Ljóst er af ofangreindu að hér er um mjög mikilvægt mál að ræða fyrir íslenska þjóðarbúið. Aukið ráðstefnuhald utan sumartímans nýtir fyrst og fremst
þá aðstöðu, sem þegar er fyrir hendi og væri ónotuð ella — og færir þjóðarbúinu
milljónir í erlendum gjaldeyri.

Nd.

398. Nefndarálit

[20. mál]

um frv. til laga um upplýsingaskyldu stjórnvalda.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd neðri deildar hefur haft frv. til laga um upplýsingaskyldu
stjórnvalda til meðferðar.
Nefndin er sammála þeirri meginskoðun, sem í frv. felst, að settar verði almennar reglur um upplýsingaskyldu stjórnvalda. Hins vegar er allsherjarnefnd
ekki reiðubúin til að mæla með samþykkt frv. eins og það hefur verið lagt fram.
Er því lagt til, að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar með eftirfarandi
ábendingum:
1. Kanna þarf rækilega sambærilega löggjöf á hinum Norðurlöndunum og reynsluna af framkvæmd hennar. Athuga þarf að hve miklu leyti sú reynsla hæfir
íslenskum aðstæðum og íslensku stjórnkerfi.
2. Vafasamt er að hafa í slíkri löggjöf eins ítarlega upptalningu á undanþágum
og gert er í 2. gr. frv. Má nánast segja, að sá réttur, sem getið er í 1. gr.,
sé afturkallaður með undanþágum i 2. gr. og verði í raun mun þrengri en
hann er í framkvæmd nú, án löggjafar. Að mati nefndarinnar kemur til álita
að sleppa slikri upptalningu (2. gr.), en hafa undanþágurnar almennari. Eins
og frv. er nú bera undanþágurnar aðalregluna ofurliði.
3. Fram þarf að koma, að upplýsingaskyldan geti verið mismunandi, með hliðsjón af því, hve veigainiklir hagsmunir eru í húfi.

4. Skilgreiningar skortir á ýmsum hugtökum, svo sem hvað sé stjórnvald og
hvenær sú skylda hvílir á stjórnvölduin og rikisstofnunum að skýra óumbeðið
opinberlega frá störfum og vitneskju.
5. 1 frv. er rætt um „skjöl“, en ekki er minnst á, að hægt sé að geyma vitneskju
á annan hátt, svo sem segulböndum, myndum, tölvum o. s. frv. Að þessu leyti
virðist frv. vera of takmarkað.
6. Nefndin telur eðlilegra að úrskurðarvald sé i höndum dómstóla en ráðherra,
sbr. 12. gr.
Alþingi, 18. mars 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Sighvatur Björgvinsson.

Gunnlaugur Finnsson,
fundaskr.
Friðjón Þórðarson.
Svava Jakobsdóttir.

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

Páll Pétursson.
Ingólfur Jónsson.
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399. Frumvarp til laga

[206. mál]

um breyting á iögum nr. 54 14. júní 1960, um verðlagsmál.
Flm.: Svava Jakobsdóttir, Lúðvík Jósepsson.
'

.
1- grA eftir 1. mgr. 3. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Verðlagsnefnd getur hvenær sem er tekið ákvörðun sína um hámarksverð
vöru til endurskoðunar og skal henni skylt að gera það ef gengisbreyting íslenskrar krónu eða erlendar verðhækkanir valda verulegri hækkun á verði og
álagningu innfluttrar vöru.
2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Sala á milli heildverslana innbyrðis og smásöluverslana innbyrðis (keðjuverslun) er bönnuð, nema slík verslun sé gerð án álagningar eða heildarálagning vörunnar sé innan þeirra takmarka í heildsölu og smásölu, sem heimiluð eru. Bannað
er að halda vörum úr umferð í því skyni að fá hærri verslunarhagnað af þeim
siðar og getur verðlagsstjóri látið fram fara vöruskoðun hjá hverjum þeim, sem
grunur leikur á að sekur sé um slíkt.
3. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Verðlagsstjóri skal mánaðarlega láta gera úrtakskönnun á hæsta og lægsta
vefði á þjónustu og helstu nauðsynjavörum, sem framfærsluvísitala byggist á, og
birta í dagblöðum skvrslu um niðurstöður þeirra kannana og nafngreina þar seljendur hæsta og lægsta verðs, og á tveggja mánaða fresti skýrslu, er nafngreini
seljendur hæsta og lægsta útsöluverðs á aðaltegundum byggingarefnis i ReykjaVík og Hafnarfirði. Jafnfraint skal verðlagsstjóri afla upplýsinga um útsöluverð
sömu vörutegunda á helstu verslunarstöðum annars staðar á landinu og birta í
dagblöðum fjórum sinnum á ári skýrslu, er nafngreini seljendur hæsta og lægsta
útsöluverðs á þessum vörum. Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa.
4. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Allar söluvörur skal verðmerkja greinilega, hvort heldur er á sölustað, í sýnigluggum eða í almennum auglýsingum. Verðlagsstjóri skal hafa eftirlit með verðmerkingum. Verðlagsstjóri getur einnig fyrirskipað að festa upp verðskrár i verslunum og verkstæðum og annað slíkt, sem hann telur horfa til betri og auðveldari
viðskiptahátta og eftirlits með verðlagi.
5. gr.
I stað fjárhæðanna „50—500 króna“ í 1. mgr. 20. gr. laganna komi: 500—5000
króna.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Á síðasta missiri — tímum óðaverðbólgu, tveggja gengisfellinga, bráðra verðhækkana erlendis ásamt innlendum verðhækkunum vöru og þjónustu sem ríkis-
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stjórnin hefur veitt nær hömlulaust meðan kaupgjald er bundið — hafa vankantar
núgildandi laga um verðlagsinál birst herlegar en oft áður. Sýnt er að þau eru
almennii^gi engan veginn sú stoð sem þau ættu að vera. Er því brýnt, nú er láglaunafólk og fólk með miðlungstekjur verður að velta fyrir sér hverjum eyri áður
en hann er af hendi látinn, að ýmsar breytingar verði gerðar á lögum almenningi
til hagsbóta.
Varla er ofmælt, að vörur hækki frá degi til dags, og gerir það fólki ókleift
að fylgjast með réttu verðlagi. Flestar breytingar, sem hér eru lagðar til, stefna
að því að gera fólki auðveldara að átta sig á verðlagi, hagstæðasta verði á vöru
og þjónustu á hverjum tíma og hvar þá vöru eða þjónustu er að finna. Lagt er
til að strangari reglur gildi um verðmerkingar vöru en nú er. Það siðleysi seljenda að auglýsa vöru og bjóða fala án þess að láta verðs getið í auglýsingum eða
sýnigluggum hefur stuðlað að því að grafa undan verðskyni almennings og er til
þess fallið að reyna að innræta almenningi, að verð vöru skipti raunar sáralitlu
ináli.
Aðrar breytingar í frv. þessu miða að þvi að veita verðlagsyfirvöldum rýmri
heimild en nú er til rannsókna og eftirlits þegar verðhækkanir verða.
Veigamesta breyting, sem hér er Jagt til að gerð verði, varðar ákvarðanir
verðlagsnefndar um hámarksverð vöru, að nefndinni sé skylt að taka hana til
endurskoðunar ef gengisfelling, gengissig eða erlendar verðhækkanir valda verulegri hækkun á verði og álagningu innfluttrar vöru. Hlutfallsreglan um álagningu
verslunar á innfluttri vöru getur i slíkum tilfellum haft i för með sér að verslunin
hagnast verulega á kostnað neytenda, og eru hækkanir á sykurverði að undanförnu
nærtækasta dæmi um slikt. Frá 1972 og fram á þennan dag hefur sykurverð sexfaldast. Ársforði íslendinga af sykri kostaði 200—300 millj. kr. árið 1972. Sama
magn kostar nú 1600—1800 millj. kr. Árið 1972 nam álagningin 80 millj. kr.,
en miðað við verðið eins og það er nú á sykri yrði álagningin hins vegar 600
millj. kr. Það fé, sem kaupmenn hafa fengið í sinn hlut fyrir að selja sama magn
af vöru, hefur því hækkað úr 80 millj. kr. í 600 millj. kr. á þessu tímabili.
Er algert siðleysi að viss hópur manna í þjóðfélaginu skuli hagnast verulega
á þennan hátt meðan þjóðarbúið í heild verður fyrir stórfelldum áföllum.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Sú sjálfsagða regla cildir mí í störfum verðlagsnefndar, að þegar gengi krónunnar er fellt, er hámarksverð innfluttrar vöru tekið til endurskoðunar og álagningu á hana breytt á þá lund, að hún er aðeins látin ná til 30^ af hækkuninni,
sem af brevtingunni stafar.
Hér er lagt til, að lögfest verði ákvæði, sem gengur í sömu átt, en heldur
lengra þó. Lagt er til að verðlagsnefnd geti hvenær sem er tekið ákvarðanir sinar
um hámarksverð til endurskoðunar, en að henni sé skylt að gera svo, ef annaðhvort gengisbrevting eða erlend verðhækkun hækkar verð innfluttrar vöru verulega. Slik endurskoðun mundi væntanlega beinast að álagningu og öðru, sem eðlilegt má telja að breyta þurfi í slíkum tilfellum.
Um 2. gr.
Hér er lagt til að sú breyting verði gerð á 5. gr. laganna, eins og þau nú eru,
að verðlagsstjóra sé heiniilt að láta fram fara vöruskoðun hjá hverjum þeim, sem
grunaður er um að halda vörum lír umferð i því skvni að fá hærri verslunarhagnað af þeim síðar. Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt Ijóslega, að full þorf
er á að herða á eftirliti í þessum efnum. Samkvæmt 10. gr. laganna getur verðlags-
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stjóri krafið hvern sem er upplýsinga, skýrslna og annarra gagna, sem telja má
nauðsynleg í starfi hans, en hins vegar er ekki óeðlilegt þegar um er að ræða
brot, sem felst í því að halda vörum úr umferð í ofangreindu skyni, að verðlagsyfirvöldum verði veitt rýmri heiniild til rannsókna.
Um 3. gr.
1 stað þess að birta aðeins hæsta og lægsta verð á helstu nauðsynjavörum,
sem framfærsluvísitalan byggir á, á þriggja mánaða fresti, eins og nú er boðið
í lögunum um verðlagsmál, er hér lagt til að mánaðarlega verði gerð úrtakskönnun
og birt í dagblöðum skýrsla verðlagsstjóra, er greini hæsta og lægsta verð þessara
vara og hverjir þeir seljendur eru, sem það verð bjóða. Sama er að segja um
ákvæði greinarinnar um verð byggingarefnis og verð á helstu verslunarstöðum
annars staðar á landinu. Tilgangur með þessari breytingu er sá að upplýsa neytendur í landinu um hagkvæmasta verð vörunnar, en á slíkt skortir mjög eins og
allir vita.
Um 4. gr.
Hér er lagt til að skylt verði að verðmerkja allar söluvörur hvar sem þær
eru boðnar eða auglýstar. Samkvæmt núgildandi ákvæðum greinarinnar er ekki
skylt að verðmerkja vörur, heldur getur verðlagsstjóri fyrirskipað slikt. Flutningsmenn þessa frv. eru þeirrar skoðunar, að mjög skorti á að verðmerkingar séu
fullnægjandi og þvi sé nauðsynlegt að gera það að skyldu.
Um 5. og 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

400. Tillaga til þingsályktunar

[207. mál]

um kaupþing.
Flm.: Eyjólfur K. Jónsson, Þórarinn Þórarinsson, Ellert B. Schram.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beita sér fyrir þvi, að sett verði

á stofn kaupþing á vegum Seðlabanka íslands.
Greinargerð.
í 15. gr. laga nr. 10 frá 1961, um Seðlabanka Islands, er bankanum heimilað
að stofna til og reka kaupþing, þar sem verslað vrði með vaxtabréf og hlutabréf,
enda ber honum að vinna að því, að á komist skipuleg verðbréfaviðskipti.
Fram til þessa hafa ekki verið taldar aðstæður til að opna kaupþing, en þó
hefur Seðlabankinn unnið talsvert að undirbúningi, þannig að unnt ætti að vera
með tiltölulega skömmum fyrirvara að hefjast handa, fyrst í stað að vísu i smáum
stíl, en þó ætti að mega vænta þess, að fljótlega yrði um að ræða talsverð viðskipti, t. d. með spariskirteini ríkissjóðs og happdrættisskuldabréf, svo að nokkuð
sé nefnt. Viðskipti með önnur verðbréf, þar á meðal hlutabréf, kæmu síðan i
kjölfarið, ef að likum lætur. En stofnun kaupþingsins hlyti að ýta undir það,
að fyrirtæki öfluðu sér fjármagns frá alþýðu og heilbrigðari skipan yrði á félagarekstri en verið hefur.
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[208. mál]

um stórvirkjun á Norðurlandi vestra.
Flm,: Magnús T. Ólafsson, Iíarvel Pálmason.
Alþingi ályktar, að næsta stórvirkjun vatnsafls sem í verður ráðist skuli eiga
sér stað á vestanverðu Norðurlandi. Ákvörðun hagkvæmasta virkjunarstaðar og
framkvæmdum ber að hraða eltir því sem frekast er unnt.
Greinargerð.
Ljóst er og almennt viðurkennt að ekki má lengi dragast að ákveða, hvar á
iandinu næsta meiriháttar vatnsaflsvirkjun skuli reist. Mörg rök og þungvæg hníga
að því sem felst í þessari tillögu, að sú stórvirkjun sem í verður ráðist næst á
eftir Sigölduvirkjun skuli eiga sér stað á vestanverðu Norðurlandi, annaðhvort í
Blöndu eða Jökulsám í Skagafirði.
Stórvirkjanir síðustu ára hafa risið á Suðvesturlandi, þar sem hætta er einna
mest á jarðhræringum og eldsumbrotum. Varhugavert hlýtur að teljast að auka
enn á þá áhættu með því að bæta við orkuveri á sömu slóðum, áður en stórvirkjun er risin í landshluta þar sem slíkur háski er hverfandi lítill.
Tilkoma stórvirkjunar á vestanverðu Norðurlandi mundi ekki aðeins gera allt
raforkukerfi landsins öruggara. Hún mundi einnig sjá fyrir raforkuþörf landshlutans til frambúðar og stuðla að stóraukinni hagnýtingu raforku til iðnaðar og húsahitunar. Þar að auki væri slíkt staðarval stórvirkjunar heppilegt til orkudreifingar
um allt Norðurland, norðurhluta Vesturlands og sér í lagi til Vestfjarða, þar sem
virkjunin ætti að flýta stórum fyrir því að lína verði lögð til þess landshluta frá
fyrirhugaðri byggðalínu.
Heimamenn hafa sýnt máli þessu mikinn áhuga, og nægir að minna á nýlega
samþykkt hreppsnefndar Blönduóshrepps, þar sem skorað er á stjórnarvöld að ráðast í virkjun Blöndu og stefna að því að orkufrekur iðnaður rísi í tengslum við
þá virkjun.
Enn hefur engin ákvörðun verið tekin um hvar reisa skuli næstu stórvirkjun,
og fram hefur kom,ið sú skoðun að hún eigi heima á Þjórsársvæðinu, en virkjun
á vestanverðu Norðurlandi skuli bíða síðari tíma, enda þótt formleg ákvörðun um
hana yrði tekin fljótlega. Athygli vakti og, að þegar iðnaðarráðherra sagði í svari
við fyrirspurn í sameinuðu þingi 11. mars þ. á., að ákvörðun um virkjun á Norðurlandi, sennilega í Blöndu, yrði tekin áður en ákveðið yrði um virkjun Hrauneyjarfoss í Þjórsá, lét hann ósagt hvort að því yrði stefnt að Blönduvirkjun risi
á undan Hrauneyjarfossvirkjun.
Því gerir þessi tillaga til þingsályktunar ráð fyrir því að Alþingi taki af öll
tvímæli í þessu efni og lýsi þeim vilja sínum að næsta stórvirkjun risi á vestanverðu Norðurlandi.

Ed.

402. Frumvarp til laga

[209. mál]

um félagsráðgjöf.

(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Rétt til að stunda félagsráðgjöf hér á landi og kalla sig félagsráðgjafa hefur
sá einn, sem til þess hefur fengið leyfi heilbrigðisráðherra.
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2. gr.
Leyfi samkv. 1. grein má aðeins veita þeiin, sem lokið hefur prófi frá félagsráðgjafaskóla, sem viðurkenndur er af heilbrigðisyfirvöldum að fenginni umsögn
Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa.
3. gr.
Takmarkað og/eða tímabundið starfsleyfi má einnig veita þeim sem eru í starfi
þegar lög þessi öðlast gildi en uppfylla ekki skilyrði 2. greinar.
Slíkt leyfi má því aðeins veita að fyrir liggi meðmæli þeirrar stofnunar, sem
umsækjandi vinnur hjá. Jafnframt skal leita umsagnar Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa.
Slíku leyfi fylgir ekki réttur til að kallast félagsráðgjafi.
4. gr.
Óheimilt er að ráða til félagsráðgjafastarfa aðra en þá, sem starfsleyfi hafa,
skv. 2. grein með þeim undantekningum, sem leiða af ákvæðum 3. greinar.
5. gr.
Félagsráðgjafa er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju
um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli málsins. Þagnarskyldan helst þótt viðkomandi láti af starfi.
6. gr.
Um félagsráðgjafa gilda að öðru leyti og eftir því sem við getur átt, reglur
læknalaga nr. 80 23. júní 1969 með áorðnum breytingum.
Reglur læknalaga gilda m. a. um viðurlög við brotum í starfi félagsráðgjafa,
um sviptingu löggildingar þeirra og endurveitingu starfsréttinda.
7. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
8. gr.
Ráðherra getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laga þessara.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

9. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp það um féiagsráðgjöf, sem hér er lagt fram, er samið í heilbrigðisog tryggingamálaráðuneytinu eftir ítrekaðri ósk Stéttarfélags ísl. félagsráðgjafa.
Stéttarfélag ísl. félagsráðgjafa var stofnað 19. febr. 1964 og í því eru nú tæplega 20 meðlimir. Við nám í félagsráðgjöf eru svo eitthvað í kringum 20 nemar,
þannig að líkur eru til að verulega fjölgi í stéttinni á næstunni.
Nám i félagsráðgjöf hefur hingað til ekki verið unnt að stunda á íslandi heldur
hefur aðallega verið sótt til Norðurlandanna í þvi skyni, en síðan á miðju ári 1971,
hefur verið starfandi nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins, sem hefur unnið að
undirbúningi sérstakrar námsbrautar við Háskóla Islands og þá Iiklega við þjóðfélagsfræðideild skólans.
Félagsráðgjafaskólar eru ýmist stofnanir, sérháskólar eða í tengslum við háskóla, og er þeim ætlað að veita nemendum sinum fræðilega menntun á háskólastigi og hagnýta starfsmenntun. Námstilhögun er með liku sniði í skólunum á Norð-
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urlöndum og er námstíminn þar 3% ár miðað við allt árið. Inntökuskilyrði er
stúdentspróf eða a. m. k. stúdentspróf í ákveðnum námsgreinum. Lágmarksaldur
við inntöku í skólann er 19 ár og tekið er tillit til starfsreynslu umsækjanda.
Námið skiptist í verklegt og bóklegt nám og nær bóklega námið yfir um það
bil % hluta af námstímanum eða 2V2 ár.
Eftirfarandi námsgreinar eru kenndar:
1) Lögfræði: félagsmálalöggjöf, persónu-, sifja- og erfðaréttur, refsilöggjöf, réttarfar og fleira.
2) Stjórnlagafræði: Um stjórnarfar, stjórnlög landsins og sveitarstjórnarmál,
saga stjórnmálastefna.
3) Þjóðhagfræði ásamt félagsmálufræðum: Undirstöðuatriði í hagfræði, félagsmál, þróun þeirra og framtíðaráætlanir.
4) Félagsfræði: Alnienn félagsfræði, félagssálarfræði, félagsfræðirannsóknir,
sakfræði og undirstöðuhugtök tölfræði.
5) Sálarfræði: Almenn sálarfræði, barnasálarfræði, skólasálarfra’ði, klinisk sálarfræði, félagslækningar og geðlæknisfræði.
6) Vinnusálarfræði: Samtalsmeðferð einstaklinga og hópa, viðtalstækni, skýrslugerð og fleira.
Verklega námið tekur vfir eins árs timabil og er það við suma skóla 1 ár samfleytt, en við aðra er náminu skipt í 2 hálfs árs tímabil með bóklegu námi á milli.
Námið fer fram á ýmsum stofnunum þjóðfélagsins þar sem félagsráðgjafar eru í
starfi og er nemandi þar undir handleiðslu kennslu-félagsráðgjafa.
Starfssvið félagsráðgjafa er mjög víðtækt og nær yfir bæði fyrirbyggjandi og
endurhæfandi starfsemi. Flestir þeirra vinna á opinberum stofnunum, svo sem félagsmálastofnunum, sjúkrahúsvm, heilsuhælum, heilsuverndarstöðvum, geðverndarstöðvum, endurhæfingarstöðvuin, tryggingastofnunum almannatrygginga, í skólum, við fangahjálp, við fjölskylduráðgjöf og fleira. Erlendis er það einnig algengt
að stór einkafyrirtæki hafi félagsráðgjafa í sinni þjónustu í sambandi við starfsmannahald.
Hinn 29. júní 1967 samþykkti Evrópuráðið ályktun um félagsráðgjafa, hlutverk
þeirra og menntun og stöðu í þjóðfélaginu. Varðandi stöðu félagsráðgjafa segir i
ályktun þessari m. a. svo:
„Þar eð sjálfsagt er, að félagsráðgjafar njóti viðurkenningar, sem sé í
samræini við þá ábyrgð, sem þeir bera í starfi sínu, er mælt með eftirfarandi
aðgerðum:
Gerðar séu ráðstafanir, þar sein þörf krefur og eftir því, sem framkvæmanlegt er, til þess að vernda í hverju landi fyrir sig sérgreint stöðuheiti menntaðra félagsráðgjafa.“
Það er inat heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins, að svo sé komið hér á
landi, að þörf sé fyrir lögverndun, bæði á starfa og starfsheiti félagsráðgjafa og þvi
beri að fara eftir þeim tilmæliim, sem í ofangreindri ályktun felast.
Það er ennfremur mat ráðuneytisins, að með tilliti til þess hversu mikill hluti
félagsráðgjafastéttarinnar starfar að einhverju leyti á vegum heilbrigðisstofnana
eða að heilbrigðismálum almennt, verði það að teljast eðlilegt að heilbrigðisráðuneytið hafi forgöngu um að koma slikri lögverndun á.
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um. 1. gr.
Með þessari grein er fallist á þá skoðun Stéttarfélags ísl. félagsráðgjafa, að
félagsráðgjafastarf sé fyrst og fremst á sviði heilbrigðisþjónustu, og því sé eðlilegt að flokka félagsráðgjafa með heilbrigðisstéttum.
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Grein þessi er því efnislega samhljóða samsvarandi greinum í lögum um aðrar
heilbrigðisstéttir eins og t. d. læknalögum, tannlæknalögum, hjúkrunarlögum og
lögum og reglugerðum um sjúkraliða, meinatækna, röntgentækna og fl.
Um heitið félagsráðgjafi er það annars að segja, að það er nýleg smíð úr fornum efnivið, samsett úr tveimur orðum, félag og ráðgjafi, sem eru hvort um sig
samsett orð. Samsetningin félagsráðgjafi er inynduð i samræmi við þá meginreglu,
að fyrri liður samsetningarinnar er hafður í eignarfalli, þegar hann er sjálfur samsett orð.
Heiti þessu virðist hafa verið mjög vel tekið og það sýnist þegar hafa unnið
sér sess i þessari merkingu i nútimamáli.
Um 2. gr.
Þar til hafin hefur verið kennsla í félagsráðgjöf hér á landi, við Háskóla Islands, er nauðsynlegt að Stéttarfélag ísl. félagsráðgjafa segi til um gæði þeirrar
menntunar, sem veitt er í þeim félagsráðgjafaskólum, sem heilbrigðisyfirvöldum
eru ekki þegar kunnir.
Um 3. gr.
Hér er kveðið á urn réttindi þeirra, sem við gildistöku laganna eru í starfi,
sem að einhverju leyti teldist eðlilegast að félagsráðgjafar gengdu. Er gert ráð fyrir
því, að ráðherra verði heimilað, að fengnum meðmælum þeirrar stofnunar, sem
umsækjandi vinnur hjá og umsögn Stéttarfélags ísl. félagsráðgjafa, að veita slíku
fólki takmarkað eða tímabundið starfsleyfi án þess að því fylgi réttur til að kallast
félagsráðgjafar.
Takmörkun slíks leyfis gæti m. a. lýst sér i því, að viðkomandi fengi leyfi
til að gegna ákveðnu tilteknu starfi, sem einskonar félagsráðgjafi, en öðru starfi
ekki. Tímabundið starfsleyfi gæti t. d. kveðið svo á, að viðkomandi hefði leyfi
til að gegna ákveðnu tilteknu starfi, uns félagsráðgjafi fengist til að taka við því
starfi. Meðmæli Stéttarfélags isl. félagsráðgjafa gætu þá verið háð því skilyrði
að það sannaðist með auglýsingu, að ekki fengist fullgildur félagsráðgjafi til starfans.
Um 4. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 5. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 6. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 7. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 8. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 9. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa
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[210. mál]

um breyting á lögum nr. 17/1965 um landgræðslu.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Landgræðsla rikisins fer með landgræðslumál samkvæmt lögum þessum og
skal hafa aðsetur í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Starfsemin greinist í eftirtalda
þætti:
1. Sandgræðslu, sem er hefting jarð- og sandfoks og græðsla gróðurlausra og
gróðurlítilla landsvæða.
2. Gróðurvernd, sem stuðlar að eflingu gróðurs til að auka mótstöðuafl lands
gegn eyðingu.
3. Gróðureftirlit sem fylgist með notkun gróðurs, vinnur gegn ofnotkun hans og
hvers konar skemmdum á gróðurlendum.
2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn landgræðslumála. Hann skipar landgræðslustjóra að fengnum tillögum stjórnar Búnaðarfélags íslands, sem jafnframt
hefur umsjón með landgræðsiumálum fyrir hönd ráðherra.
Landgræðslustjóri skal hafa háskólapróf i búfræði eða hliðstæðum greinum.
Ráðherra skipar fulltrúa landgræðslustjóra og skulu þeir fullnægja hliðstæðum
menntunarskilyrðum. Heimilt er að fela einstökum fulltrúum meðferð ákveðinna
þátta starfsins, svo sem gróðurvernd, gróðureftirlit eða sandgræðslu, undir yfirstjórn landgræðslustjóra.
3. gr.
Kaflafyrirsögn verði:
II. kafli.
Landgræðsla.
4. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Landgræðsla ríkisins skal kosta kapps um að stöðva jarðvegseyðingu, hvort
sem er af völdum uppblásturs, sandfoks eða vatnsrofs. Hún annast og græðslu
eyddra og vangróinna landa. Landgræðslustjóri skal kanna eða láta kanna staðhætti, þar sem hætta stafar af jarðvegs- og sandfoki. Þau verkefni skulu ganga
fyrir, sem forða eiga verðmætum gróðurlendum frá yfirvofandi hættu.
Landgræðslan hefur eftirlit með þeim löndum, sem þegar hafa verið tekin til
græðslu.
Gera skal kostnaðaráætlun um hvert verk áður en hafið er.
5. gr.
8. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er Landgræðslu ríkisins að styrkja sveitarfélög, upprekstrarfélög eða
einstaklinga til uppgræðslu, jarðvegs- og gróðurverndaraðgerða, svo sem til að koma
upp girðingum í kringum uppblásturssvæði eða vangróið land, græða það og halda
við girðingum. Framlög mega nema allt að % kostnaðar við þessar framkvæmdir,
að meðtöldum þeim framlögum, sem kunna að vera greidd samkvæmt jarðræktarlögum.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Landsvæði, sem að dómi Landgræðslunnar cru í hættu eða þar sem þröngt er
í högum og þörf hagabóta, ganga fyrir með slíka aðstoð.
Aðstoð skal binda skilyrðum um meðferð landsins, og er lieimilt að krefjasl
endurgreiðslu á framlagi, ef út af þeim er brugðið.
Landgræðslan skal setja reglur, sem staðfestar eru af landbúnaðarráðherra,
um það, með hvaða kjörum og skilyrðum aðstoð er veitt til áburðardreifingar og
annarra uppgræðsluaðgerða. Auglýsa skal þessar reglur hverju sinni.
6. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Landgræðslugirðingar skulu vera fjárheldar löggirðingar.
Liggi landgræðslugirðing um alfaraleið, skal vera traust hlið á henni, sem auðvelt er að fara um. Vegfarendum. er skylt að loka hliðum, enda sé áminning þess
efnis við hliðin. Varðar sektum, ef út af er brugðið, og bótaskyldu, ef tjón verður
á gróðri af þeiin sökum.
Hver, sem verður þess var, að girðing skemmist svo, að hætta sé á, að hún
haldi ekki sauðfé, skal, ef við verður komið, skýra hreppstjóra eða eftirlitsmanni
frá því hið fyrsta.
Landgræðslustjóri getur bannað alla umferð um landgræðslusvæði, þar sem
honum þykir ástæða til. Skal þá bannið auglýst við girðingarhliðin.
7. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
1 hverri sýslu skal starfa þriggja manna gróðurverndarnefnd. Sýslunefnd kýs
nefndina til 4 ára í senn, að fengnum tillögum frá viðkomandi búnaðarsambandi.
Nefndin kýs sér formann. Funda- og ferðakostnaður gróðurverndarnefnda greiðist
af fé Landgræðslunnar, svo og þóknun fyrir unnin störf eftir ákvörðun landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum landgræðslustjóra.
8. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
Gróðurverndaynefndir skulu fylgjast með notkun afrétta og heimalanda í viðkomandi sýslu. Þær skulu vera ráðgefandi fyrir stjórnendur fjallskilamála í umdæmi sínu um notkun og meðferð beitilanda og aðstoða Landgræðslu ríkisins við
verndun og eflingu gróðurs.
Þær skulu halda gerðabækur um störf sín og skila árlegum skýrslum til viðkomandi búnaðarsainbands og landgræðslustjóra. Landgræðslustjóri skal setja
reglur um störf gróðurverndarnefnda.
9- gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Berist gróðurverndarnefnd rökstudd ábending um, að gróðurverndar sé þörf
á einstökum jörðum eða stærri landsvæðum, skal nefndin kynna sér málavöxtu
og senda landgræðslustjóra greinargerð um málið.
Telji landgræðslustjóri, að um gróðureyðingu og/eða ranga notkun landsins
sé að ræða, gerir hann tillögur um, hvernig úr skuli bæta, og leitar samkomulags
við landeigendur um framkvæmd úrbóta (sbr. heimildir í 16. gr. laga um afréttamálefni og fjallskil).
Hafi gróðurverndaraðgerðir verulegan kostnað i för með sér, má veita til þeirra
styrk samkvæmt 8. gr. laga þessara.
Þar sem um afréttarlönd er að ræða eða fleiri eigendur eru að landinu, má
hinda stuðning Landgræðslunnar því skilyrði, að þeir stofni til félagsskapar um
framkvæmdirnar. Reglur um stuðning þennan skal setja og birta á sama hátt og
kveðið er á um I síðustu mgr. 8. gr.
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10. gr.
40. gr. laganna orðist svo:
Rannsóknastofnun landbúnaðarins ber að annast rannsóknir á beitarþoli og
orsökum gróðureyðingar, og skal fela henni að framkvæma þær rannsóknir, sem
um er rætt í 7., 22. og 23. gr. þessara laga.
Rannsóknastofnun landbúnaðarins ber í samvinnu við Landgræðslu ríkisins
að leita eftir nýjum plöntutegundum, sem vænlegar eru til landgræðslu.
42. gr. laganna falli niður.

11. gr.
12. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Þær breytingar, sem hér er lagt til, að gerðar verði á lögum um landgræðslu,
eru ekki umfangsmiklar. Nokkrar eru gerðar í samræmi við reynslu, sem fengizt
hefur síðan lögin voru samþykkt 1965. Aðrar vegna fyrirhugaðrar aukningar á
starfseminni með landgræðsluáætluninni.
Lagt er til, að kveðið verði skýrar á um, að það sé hlutverk Landgræðslunnar
að hafa eftirlit með meðferð og notkun gróðurlendis. Rýmkaðar eru heimildir til
að ráða sérfróða starfsmenn til að sinna gróðurvernd, gróðureftirliti og sandgræðslu.
Ákvæðum, er varða gróðurverndarnefndir, er nokkuð breytt. Það er nú fast
kveðið á um, að þær skuli starfa í hverri sýslu.
Eftir gildandi lögum eiga sýslurnar að greiða helming af funda- og ferðakostnaði gróðurverndarnefnda. Lagt er til, að kostnaður af störfum nefndanna
verði greiddur allur af fé Landgræðslunnar og að heimilt verði að greiða nefndarxnönnum fyrir unnin störf.
Þá eru gróðurverndarnefndir skyldaðar til að skila árlega skýrslum, bæði til
Landgræðslunnar, viðkomandi búnaðarsambands, og einnig til fjallskilayfirvalda,
þegai- sérstök ástæða er til.
Ætlazt er til, að gróðurverndarnefndir verði styrkur tengiliður á milli Landgræðslunnai- og heimaaðila.
í 8. gr. og 21. gr. gildandi laga eru ákvæði um það, á hvern hátt Landgræðslan
tekur þátt í stöðvun uppblásturs, gróðurverndarráðstöfunum og hagabótum, þegai-

um er að ræða lönd í eigu einstaklinga og upprekstrarfélaga.
Lagt er til, að þessi atriði verði efnislega óbreytt, en ákvæði um framkvæmdina eru gerð einfaldari og í samræmi við það, sem tíðkazt hefur. Stuðningur þessi
hefur verið mismikill eftir aðstæðum og getu Landgræðslunnar og sennilega aldrei
náð ievfilegu hámarki, % kostnaðar. Það færist nú í vöxt, að hreppsfélög lcggi
fram fjármuni til gróðurverndar og uppgræðslu, beint úr sveitarsjóðum eða með
því að leggja sérstakt gjald á afréttarpening.
í frumvarpinu er lagt til, að settar verði reglur um það, í hverju stuðningur
Landgræðslunnar geti verið fólginn og hvaða skilyrðum hann sé háður. Þessar
reglur verða auglýstar hverju sinni.
Nokkur framlög eru þegar veitt til hagaræktar samkvæmt jarðræktarlögum.
Þau framlög eru bundin skilyrðum um, að haginn sé fullgræddur, þegar þau eru
greidd. Landgræðslan gæti aftur á móti veitt stuðning í upphafi græðslu og á hún
þá kröfu í hagabótarframlaginu, þegar það kemur.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
Greinin fjallar um hlutverk Landgræðslu ríkisins og er svipaðs efnis og 2. gr.
gildandi laga. Hér er það gert þriþætt.
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1. Með sandgræðslu er átt við stöðvun uppblásturs, vatnsrofs og sandfoks og
græðslu gróðurlausra og gróðurlitilla svæða. Lita má á sandgræðsluna sem stöðvun
hvers konar beinnar eyðingar á landi. Landbrot af völdum stærri vatnsfalla hefur
þó ekki heyrt undir Landgræðslu og eru ekki tillögur um, að svo verði.
2. Gróðurvernd eru þær aðgerðir, sem stuðla að eflingu gróðurs, þar sem
hann kann að vera í hættu, m. a. það að fara þannig með landið, að gróður þess
veikist ekki.
3. Gróðureftirlit er hér tekið sem sérstakur liður. Ætlazt er til, að Landgræðslan fylgist hvarvetna með því, hvernig notkun beitilanda og annarri meðferð
gróins lands er háttað, gefi ráðleggingar, vari við og grípi í taumana, þar sem þess
kann að reynast þörf.
Um 2. gr.

Á greininni er ekki gerð önnur efnisbreyting en sú, að gert er ráð fyrir, að
faglegir fulltrúar landgræðslustjóra geti orðið fleiri en einn og í samræmi við það
verði heimilt að fela þeim umsjón þeirra meginþátta starfsins, er að framan getur.
Um 3. gr.
Gr. þarfnast ekki skýringar.
Um 4. gr.

Greinin er svipaðs efnis og 5. gr. gildandi laga. Efnisbreytingar eru ekki neinar,
en upptalning verkefna er sett í eðlilegri röð.
Um 5. gr.
Greinin fjallar um sama efni, og 8. gr. laganna og veitir sömu heimildir til
stuðniögs við landgræðslu, þegar um er að ræða land í eigu sveitarfél., upprekstrarfélaga eða einstaklinga. Áburðarflug Landgræðslunnar hefur m. a. verið starfrækt
eftir heimild þessarar gr., en sjaldan eða aldrei verið gengið svo langt í stuðningi
sem heimilt er samkv. greininni. Framkvæmdin hefur verið sú, að Landgræðslan
hefur sett reglur um meðferð lands og skilyrði um mótframlag. Landeigendur greiða
venjulega áburð, en Landgr. leggur til dreifinguna. Hér er lagt til, að reglur þessar
verði staðfestar af landbúnaðarráðuneytinu og birtar hverju sinni.
Um 6. gr.
Greinin fjallar um sama efni og 11. gr. laganna, en felld eru niður nákvæm
ákvæði um framkvæmdaratriði við gerð girðinga.
Um 7. gr.
Greinin samsvarar 19. gr. laganna. Breytingar eru þær, að gróðurverndarnefndir skulu nú starfa í öllum sýslum landsins. Kostnaður við störf þeirra greiðist allur af Landgræðslunni, en er nú hálfur greiddur af viðkomandi sýslu. Ileimilað
verði að greiða nefndum laun fyrir unnin störf.
Um 8. gr.
1 þessari grein er kveðið á um hlutverk gróðurverndarnefnda, en í gildandi

lögum er það gert bæði í 19. og 20. gr.
Þá er og kveðið fastar á um tengsl þeirra við Landgræðslu rikisins.
Um 9. gr.
Efnið samsvarar 21. gr. laganna. Fjallað er hér um gróðurvernd og gróðureftirlit af hálfu Landgræðslunnar, og er greinin nú meira í samræmi við tillögur
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til breytinga á lögum um afréttamálefni, fjallskil o. fl. Þá er í gr. hliðstæð heimild fyrir Landgr. til að veita framlög til gróðurverndaraðgerða og nii er i lögum
og er það fært til samræmis við 8. gr. laganna.
Um 10.—12. gr.
Greinarnar þarfnast ekki skýringar.

Ed.

404. Frumvarp til laga

[211. mál]

um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1- gr.
Vinna skal að heftingu landbrots og hindra önnur spjöll á nytjalandi af
völdum vatna með fyrirhleðslum og lagfæringum á árfarvegum, svo sem fyrir er
mælt i lögum þessum.
2. gr.
t hverri sýslu skulu starfa tveir matsmenn, sem séu héraðsráðunautur i jarðrækt og umdæmisverkfræðingur Vegagerðar rikisins eða fulltrúi hans.
Matsmenn skulu fylgjast með landbroti og hættu á landspiöllum af völdum
vatna. Þeir skulu taka við erindum frá landeigendum, sem telja nytjalönd sin eyðast
eða vera i yfirvofandi hættu af þessum sökum.
Matsmenn skulu semja álitsgerð um varnarframkvæmdir samkvæmt 1. gr. fyrir
1. júli ár hvert. Skal þar koma fram áætlaður kostnaður við fyrirhleðslur og aðrar
lagfæringar á árfarvegum i sýslunni fyrir næsta ár eða fleiri, ef um meiri háttar
framkvæmdir er að ræða. Ennfremur sé gefin stutt lýsing á tilhögun fyrirhugaðra
framkvæmda á hverjum stað.
Álitsgerðina skulu matsmenn senda til landbúnaðarráðuneytisins og fjárveitinganefndar Alþingis, en afrit af henni til Vegagerðar rikisins, búnaðarsambands
sýslunnar og þeirra landeigenda, sem hlut eiga að máli.
3. gr.
Vegagerð ríkisins skal annast verkfræðilegan undirbúning, þegar um meirb
háttar framkvæmdir er að ræða samkvæmt ákvæðum þessara laga.
1 því skyni skal hún, þegar við verður komið, afla sér sérhæfðra starfskrafta
á þessu sviði svo og til að gera vatnafræðilegar athuganir á þvi, hvernig heppilegast er að vinna gegn ágangi vatna.
4. gr.
Ríkissjóður greiðir % hluta kostnaðar við framkvæmdir samkvæmt því, sem
ákveðið er í fjárlögum hverju sinni. Landeigendur greiða % hluta, sem skiptist milli
þeirra i hlutfalli við kostnað af varnarframkvæmdum fyrir landi hvers og eins og
hag þeirra af varnaraðgerðum. Verði ekki samkomulag um skiptingu á kostnaðarhluta landeigenda, skera matsmenn úr. Framkvæmdum má fresta, ef ekki er samkomulag um þær eða kostnaðarskiptingu milli landeigenda.
5- gr.
Nú þarf með fyrirhleðslum eða á annan hátt að stöðva landbrót, sem stofnar
opinberum mannvirkjum, svo sem vegum, í hættu, og greiðir rikissjóður þá allan
kostnað, enda þótt í landi einstaklinga sé. Á sama hátt greiðir rikissjóður að fullu
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kostnað við framkvæmdir, sem vinna þarf til þess að hindra landbrot eða ágang
vatns, sem hefst vegna aðgerða opinberra aðila, t. d. þar sem þrengt er að ám
við vega- og brúargerðir, straumrennsli breytist vegna efnistöku úr árfarvegi o. s. frv.
6. gr-

Þar sem framkvæmdir samkv. lögum þessum kunna að snerta veiði eða fiskræktarmöguleika í viðkomandi vatni, er skylt að kynna framkvæmdaáætlanir fyrir
stjórn viðkomandi veiðifélags, þannig að þeim gefist kostur á að gefa um þær
umsögn.
7. gr.

Nú telja matsmenn, að ekki megi dragast að hefja framkvæmdir, vegna yfirvofandi skemmda á nytjalandi, og skal það þá heimilt, enda komi samþykki landbúnaðarráðuneytisins til. Framlög til slíkra framkvæmda skulu njóta forgangs á
fjárlögum næsta árs.
8. gr.
Vegagerð ríkisins sér um byggingu og viðhald mannvirkja samkvæmt fjárveitingum á fjárlögum hverju sinni. Vegagerðin skal og annast greiðslu á hluta rikisins af framkvæmdarkostnaði, að því marki, sem fjárlög heimila.
9. gr.
Bætur fyrir landspjöll vegna framkvæmda, t. d. ef vatni er veitt á land annars
manns, skal telja með kostnaði við verkið og greiða samkvæmt úrskurði matsmanna.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

10. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Engin sérstök löggjöf er til um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna,
umfram það sem er í vatnalögum nr. 15 frá 1923, VII. kafla, „Um varnir iands
gegn ágangi vatna“ 75.—77. gr. Þar eru engin ákvæði um þátttöku ríkisins í kostnaði við fyrirhleðslur eða varnir gegn ágangi vatna.
Lög hafa verið sett um fyrirhleðslur á ákveðnum vatnasvæðum, svo sem vatnasvæði Þverár og Markarfljóts (Lög um samgöngubætur og fvrirhleðslu á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts nr. 27 1932) og Héraðsvatna (Lög um fyrirhleðslu
Héraðsvatna norður af Vindheimabrekkum nr. 113 1945).
Ríkið hefur þó árlega veitt stuðning við fyrirhleðslur á fjárlögum, ákveðna
upphæð til hvers einstaks verkefnis. Sá háttur hefur þá verið hafður á, að erindi,
sem fjárveitinganefnd hafa borizt um slíkan stuðning, hafa verið send til Vegagerðar ríkisins til umsagnar og hún gert tillögur um fjárveitingar. Vegagerð ríkisins mun svo í langflestum tilfellum hafa annazt framkvæmdirnar og lagt til fagþekkingu. Það kemur fram í skvrslum búnaðarsambanda og gróðurverndarnefnda,
að i flestum héruðum er talið, að um meira eða minna landbrot af völdum fallvatna
sé að ræða.
f viðræðum, sem nefndin átti við fulltrúa frá Vegagerð ríkisins, kom fram, að
ekki hafa farið fram neinar skipulegar rannsóknir á þeim skaða, sem fallvötn
valda né á heppilegustu aðferðum til að vinna gegn honum. Það er skoðun nefndarinnar, að slíkt þyrfti þó að gera, og að æskilegt væri að ráðinn vrði sérfræðingur
í vatnafræði (hydrolog) til þess starfs.
Frumvarp það, sem hér er lagt fram, gerir ráð fyrir, að þessu sé komið í fast
form, þannig áð í hverju héraði verði ákveðnujn matsmönnum falið að fylgjast með
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því, hvar hætta er á landskemmdum vegna ágangs vatna. Með því að velja í þetta
starf héraðsráðunaut í jarðrækt í viðkomandi sýslu og umdæmisverkfræðing Vegagerðarinnar á viðkomandi svæði eða einhvern af hans starfsliði, ætti að vera tryggt,
að vel verði fylgzt með þessum málum og að auðvelt verði fyrir viðkomandi landeigendur að koma á framfæri ábendingum um það, hvar aðgerða er þörf, og óskum
um úrbætur.
Matsmenn mundu síðan fyrir 1. júlí ár hvert senda inn álitsgerðir um þörf
fyrir framkvæmdir á næsta ári, ásamt áætlunum um tilhögun framkvæmda.
Með þessu móti væri hægt að taka tillit til þessa við undirbúning fjárlagafrumvarps hverju sinni.
Frumvarpið gerir ráð fyrir, að ríkissjóður greiði % kostnaðar af framkvæmdum við fyrirhleðslur og varnir gegn landbroti eins og tíðkazt hefur.
Ef um meiriháttar verkefni er að ræða, er ætlazt til, að verkfræðingar Vegagerðar ríkisins annist verkfræðilegan undirbúning.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
Greinin kveður á um að vinna beri skipulega að heftingu landbrots og að
þvi að hindra spjöll á nytjalandi af völdum vatna. Þar er átt við hvers konar spjöll
á landi af völdum straumvatna og stöðuvatna. Hins vegar mundu lög þessi ekki ná
til landbrots af völdum sjávar.
Um 2. gr.
Greinin fjallar um matsmenn, sem skulu fylgjast með landbroti og öðrum
skeinmdum. Ætlast er til, að matsmenn sendi álitsgerðir sínar svo snemma sumars
ár hvert, til þess að hægt sé að byggja á þeim við undirbúning fjárlaga.
Um 3. gr.
Með greininni er Vegagerð rikisins falið að annast verkfræðilegan undirbúning
(hönnun) meiri háttar framkvæmda á þessu sviði.
Margar framkvæmdir á þessu sviði eru þó ekki stærri eða flóknari en svo, að
eðlilegt er, að matsmenn, sem hljóta að hafa á því góða þekkingu, geti haft um
þa»r forsögn án sérstakrar hönnunar. Aðrar eru aftur stórar í sniðum og geta
þarfnast athugana sérfróðra manna og verulegra undirbúningsmælinga.
Vegagerðin hefur mesta reynslu á þessu sviði, stórfelldustu fyrirhleðslur eru
hér gerðar í tengslum við vega- og brúagerð. Eðlilegt er, að Vegagerðin hafi á að
skipa verkfræðingum, sem eru sérhæfðir á þessu sviði.
Um 4. gr.
Greinin fjallar um þátttöku ríkisins í kostnaði við framkvæmdir og er lagt
til að það beri % hluta kostnaðar eins og tiðkazt hefur, en landeigendur beri sameiginlega V8 kostnaðar i hlutfalli við kostnað fyrir landi hvers og eins og hag
þeirra af varnaraðgerðum. Verði ekki samkomulag um skiptingu kostnaðarips, skera
matsmenn úr.
Um 5. gr.
Greinin þarfnast ekki sérstakrar skýringar.
Um 6. gr.
Rétt þykir að gera það að skyldu, að forsvarsmönnum veiðir^ttareigenda, þ. e.
stjórnum veiðifélaga, séu kynnt áforpi um framkvæmdir við viðkomandi vötn, ár
eða stöðuvötn,

1256

Þingskjal 404—405

Um 7. gr.
Þannig getur staðið á, að ekki megi draga það, að bregðast við skyndilegum
ágangi vatna, svo sem vegna flóða eða annarra skyndilegra breytinga. í slikum tilfellum er heimilt samkvæmt þessari grein að hefja framkvæmdir, þó að ekki liggi
fyrir fjárveiting. Þurfa þá matsmenn að afla samþykkis landbúnaðarráðuneytisins.
Um 8. gr.
Ákvæði greinarinnar eru í samræmi við þann hátt, sem hafður hefur verið á
um framkvæmd þessara mála.
Um 9. og 10. gr.
Greinarnar þarfnast ekki sérstakrar skýringar.
Landbrot af völdum fallvatna.
Eftirfarandi skrá um landbrot af völdum fallvatna er samin eftir lýsingum
heimamanna, og er auðvitað, að hún er þó engan veginn tæmandi:
Hvitá, Reykjadalsá, Borgarfjarðarsýslu.
Stóra- og Litla-Þverá, Norðurá, Mýrasýslu.
Haukadalsá, Miðá, Reykjadalsá, Hörðudalsá og Hvolsá, Dalasýslu.
Blanda í Langadal, Vatnsdalsá, Austur-Húnavatnssýslu.
Héraðsvötn, Skagafjarðarsýslu.
Eyjafjarðará, Hörgá, Svarfaðardalsá, Eyjafjarðarsýslu.
Skjálfandafljót, Suður-Þingeyjarsýslu.
Jökulsá á Dal, Norður-Múlasýslu.
Jökulsá í Lóni, Hornafjarðarfljót, Djúpá á Mýrum, Kolgríma, Steinavötn,
Virkisá í öræfum, Austur-Skaftafellssýslu.
Kúðafljót, Skálm, Hafursá, Klifandi, Holtsá, Vestur-Skaftafellssýslu.
Kaldaklifsá, Laugará, Svaðbælisá, Markarfljót, Holtsá, Ýrá, Rangárvallasýslu.
Þjórsá, Hvítá, ölfusá, Stóra-Laxá, Árnessýslu.

Nd.

405. Frumvarp til laga

[212. mál]

um breyting á lögum nr. 42/1969 um afréttamálefni, fjallskil o. fl.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Fyrsta mgr. 13. gr. falli niður.

1- gr.

2. gr.
14. gr. laganna falli niður. 15. gr. verður 14. gr.
3. gr.
III. kafli laganna orðist svo:
Um verndun beitilands og um ítölu.
15. gr.
Stjórnum fjallskiladeilda og hreppsnefndum, þegar um heimalönd er að ræða,
er skylt að fylgjast með ástandi afrétta og heimalanda, og skulu þær hafa um það
samráð við gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og Landgræðslu ríkisins.
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Berist þessum aðilum rökstuddar ábendingar um, að nýtingu afréttar eða heimalanda sé ekki hagað á skynsamlegan hátt, eða að um ofbeit sé að ræða, er þeim
skylt að leita álits gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins um málið og
um aðgerðir til úrbóta.
16. gr.
Þar sem talin er þörf bættrar meðferðar afréttar og verndar á gróðri, að mati
gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins, er stjórnum fjallskiladeilda heimilt
að grípa til eftirtalinna aðgerða:
a) Ákveða, að fjallgöngur á hausti skuli færðar fram, eða að smalað sé af tilteknum hlutum afréttar fyrir göngur.
b) Ákveða, hvenær fyrst megi reka hverja búfjártegund á afrétt.
c) Láta girða sérstök svæði á afréttum eða í heimalöndum fyrir hrossabeit.
d) Banna, að stóðhross séu rekin á afrétt, enda séu þau þá undanskilin fjallskilum.
e) Eiga frumkvæði að félagslegum aðgerðum til hagabóta i samráði við gróðurverndarnefnd og Landgræðslu rikisins.
f) Eiga frumkvæði að itölu, ákvæði 17.—25. gr.
17. gr.
Itölu má gera í afrétti og heimalönd fyrir heilar sýslur, einstaka hreppa eða
hreppshluta, að fullnægðum skilyrðum laga þessara, enda sé gætt að brjóta ekki
i bága við lög um sauðfjárveikivarnir.
18. gr.
Eftirtaldir aðilar geta farið þess á leit við svslunefndir, að athugun verði gerð
á því, hvort þörf sé fyrir ftölu, og krafizt itölu, ef niðurstaða athugunar er á þann
veg, að hennar sé talin þörf:
a) Einstakir bændur, búi þeir á viðkomandi svæði eða á nærliggjandi svæði, þar
sem um verulegan samgang búfjár er að ræða á milli svæðanna.
b) Hreppsnefnd viðkomandi hrepps og hreppsnefndir nágrannahreppa, ef verulegur samgangur búfjár er á milli þeirra.
c) Sýslunefndir aðliggjandi sýslna, ef verulegur samgangur búfjár er á milli þeirra.
d) Gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og gróðurverndarnefnd i nágrannasýslu,
ef verulegur samgangur búfjár er á milli sýslnanna.
e) Landgræðsla rfkisins.
19. gr.
Nú hefur sýslunefnd borizt ósk um, að gerð verði ítala í ákveðið landsvæði,
og er þá skylt að leita álits hlutaðeigandi hreppsnefndar, gróðurverndarnefndar og
Landgræðslu rfkisins á málinu. Telji einhver þessara aðila þess þörf, skal gera athugun á beitarþoli og notkun landsins og gefa um það álitsgerð.
20. gr.
Telji gróðurverndarnefnd og Landgræðsla rikisins, eða hlutaðeigandi hreppsnefnd, aðgerða þörf, ítölu eða annarrar gróðurverndar, þá skal stjórn fjallskiladeildar, sýslunefnd, ef heil fjallskilaumdæmi eiga hlut að máli, eða hreppsnefnd,
ef um heimalönd er að ræða, boða til fundar alla bændur innan þess svæðis, sem
um ræðir. Ef um heilt fjallskilaumdæmi eða meira er að ræða, er heimilt að boða
til fulltrúafundar, þar sem fulltrúar einstakra hreppa eða fjallskiladeilda eiga
fundarsetu, kosnir af bændafundum í hlutfalli við bændafjölda hvers hrepps eða
deildar. Fulltrúafundur getur því aðeins ráðið málinu til lykta, að allar deildir séu
þvi samþykkar.
Sá telst bóndi, er hefur lögbýli til ábúðar. I fundarboði skal geta um fundarefni. Fundur telst lögmætur, ef meira en helmingur atkvæðisbærra manna mætir.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþtng).
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Hver maður hefur eitt atkvæði, og eigi fleiri, þótt hann nytji eða búi á tveimur
eða fleiri lögbýlum. Gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og fulltrúi frá Landgræðslu rikisins eiga rétt til setu á fundinum með málfrelsi og tillögurétt. Skylt
er að boða þeim slíka fundi.
Skrá skal í fundargerð, hve margir bændur eru á viðkomandi svæði, svo og
hve margir hafa greitt atkvæði um fundarefnið.
Verði samþykkt með meirihluta atkvæða á lögmætum fundi að gera itölu eða
grípa til annarra aðgerða til að létta af afréttum eða heimalöndum, sbr. a—e-lið
16. gr„ er sú samþykkt bindandi.
Samþykkt um ítölu í afrétti eða heimalönd skal send viðkomandi sýslunefnd,
og skal hún annast um, að ítala sé gerð.
Ef aðeins er um að ræða eina fjallskiladeild, einn hrepp eða hluta hrepps,
og fundur samþykkir itölu einróma, má fela stjórn fjallskiladeildar eða hreppsnefnd að sjá um framkvæmd itölu. Skylt er þó ætið að leita aðstoðar sérfróðra
manna við ítölumatið.
Fundarályktanir um aðrar aðgerðir samkvæmt heimildum í a—e-Iið 16. gr. skal
senda viðkomandi fjallskiladeild.
Nú er tillaga um itölu eða aðrar aðgerðir felld við atkvæðagreiðslu, og er þeim,
sem aðgerða hefur krafizt, þá heimilt að visa málinu til landgræðslustjóra, sem
fer með það, samkvæmt 23. gr. landgræðslulaga nr. 17/1965. Skylt er að hlíta
þeirri itðlu, sem þannig er ákveðin.
21. gr.
Þegar sýslunefnd hefur borizt fundarálvktun um itölu samkvæmt 20. gr„ annast
sýslumaður um skipun 3ja manna ítölunefndar. Sýslumaður tilnefnir formann
nefndarinnar, en Búnaðarfélag fslands og Landgræðsla rikisins sinn manninn hvort.
Varamenn skulu tilnefndir af sömu aðilum.
22. gr.
Itala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við
beitarþol. Bvggja skal á beitarþolsrannsóknum svo sem við verður komið, jafnframt skal tekið tillit til aðstæðna hverju sinni.
Búfé skal lagt i einingar með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í fóðurfræði
og beitarþolsrannsóknum. ftölunefnd er heimilt að ákveða hlutfallstölu einstakra
búfjártegunda, sé gróðurfar landsins mjög einhæft.
23. gr.
Ef innan ítöluumdæmis er kaupstaður eða kauptún, sem hefur umráðarétt jarðnæðis, er grasnyt fylgir, hefur kauptúnið sem heild beitarrétt í heimahögum og
afrétti i hlutfalli við beitiland jarðarinnar, eftir sömu reglum og um getur i 22.
og 24. gr. Um rétt einstaklinga innan viðkomandi kaupstaðar eða kauptúns fer
eins og um venjulegt sveitarfélag sé að ræða. Nú er kauptún í landi jarðar, sem
er einkaeign, og skal þá við ítölu úthluta jörðinni i heild, þar með talið kauptúnið, þvi, sem henni ber í hlutfalli við aðrar jarðir, en íbúar kauptúnsins semji
hver fyrir sig við umráðamann jarðarinnar um beitarréttindi i heimalandi og afrétti.
24. gr.
Þegar ítölunefnd hefur ákveðið heildartölu búfjár, sem hafa má á hverju svæði,
sendir hún úrskurðinn viðkomandi sýslumanni, sem birtir hann viðkomandi aðilum og Landgræðslu ríkisins. Sveitarstjórn hefur eftirlit með því, að eigi sé
haft fleira i högum en itölunefnd hefur ákveðið.
Nú er fleira búfé á ákveðnu ítölusvæði en þar má ganga samkvæmt úrskurði
itölunefndar, og má þá fela itölunefnd að ákveða hlutdeild hvers býlis af heildarsveitarréttindum.
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Nú hefur hreppsnefnd eða stjórn fjallskiladeildar gert tillðgur um hlutdeild
einstakra býla í ítölu, og getur þá sá, sem ekki vill una þeim, skotið málinu til
ítölunefndar, sem sker úr.
Réttur hvers lögbýlis skal vera í hlutfalli við beitarþol heimalands jarðarinnar.
Hafi það ekki verið metið, má leggja til grundvallar landverð jarðarinnar eftir
fasteignamati að frádregnum hlunnindum og að frádregnu verðmæti þess hluta
af fullræktuðu landi, sem ætla má að nota verði til heyöflunar. Taka má tillit til
sérstakra búskaparhátta á jörðinni.
Heimilt er sveitarfélagi, sem ekki fyllir ítölu sína í afrétti, að leyfa öðru sveitarfélagi, sem á upprekstur í sameiginlegt afréttarland, að fylla ítöluna, enda komi
gjald fyrir, sem ítölunefnd ákveður. Hafi ábúandi færra búfé í heimahögum en
svarar ítölu hans, má hann taka af öðrum innan sama hrepps, en eigi utan, nema
með samþykki sveitarstjórnar. Sama gildir um eyðijarðir, noti eigandi þær ekki
fyrir eigin fénað. Hafi hreppsbúar ekki þörf nytjalandsins, en sveitarstjórn synjar
jarðeiganda að taka fénað utan hrepps, getur hann krafizt beitarleigu eftir mati
ítölunefndar.
Nú hefur ítala verið ákveðin í afréttarland, og er þá sveitarstjórn heimilt að
jafna niður fjallskilakostnaði i hlutfalli við ítölu hvers býlis.
25. gr.
Til þess að gera itölu í land, sem er innan tveggja eða fleiri lögsagnarumdæma eða er eign fleiri en eins lögsagnarumdæmis, tilnefnir landbúnaðarráðherra
einn mann i nefnd og er hann formaður, stjórn Búnaðarfélags Islands annan og
landgræðslustjóri hinn þriðja.
26. gr.
Kostnaður við störf itölunefndar greiðist af þvi sveitarfélagi, sem hlut á að
máli. Nú er ítala gerð í lönd tveggja eða fleiri sveitarfélaga, og skiptist þá kostnaðurinn milli þeirra eftir meðaltalstölu búpenings siðastliðin fimm ár. Risi ágreiningur um reikning ítölunefndar eða skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga, sker
Búnaðarfélag íslands úr.
27. gr.
Sá, er ekki vill una úrskurði itölunefndar, getur krafizt yfirítölumats innan
fjögurra vikna frá uppkvaðningu ítöluúrskurðar. Krafan sendist landbúnaðarráðherra, sem skipar þrjá menn i vfiritölunefnd, og sé einn þeirra formaður. Starfar
nefndin samkvæmt ákvæðum 22. gr.
Kostnaður greiðist á sama hátt og segir i 26. gr., ef nefndin breytir ítölu um
10 af hundraði eða meira, ella af þeim, er krafðist endurskoðunar.
28. gr.
Nú telur einhver, að itölu sé ekki fylgt, og getur hann þá kært málið til
sýslumanns.
Nii verður sannað, að einhver bóndi hefur fleira búfé i afrétti eða heimahögum en hann hefur rétt til samkvæmt itölu, og skal þá sýslumaður gera viðkomanda að greiða sekt til fjallskilasjóðs.
Sektarfé skal verja til gróðurbóta á viðkomandi landi.
Sekt skal vera sem samsvarar 1/10 af meðallambsverði fyrir hverja f.jallskilaeiningu, sem er umfram leyfilega tölu, en tvöfalda má sekt fvrir hvert itrekað
brot. Heimilt er að láta sektir niður falla, ef sönnur verða færðar á, að um ásetning
hafi ekki verið að ræða.
29. gr.
Skylt er að taka ítölu til endurmats, þegar 4 ár eru liðin frá þeim tima, að
ákvörðun um itölu tók gildi, ef a. m. k. % ábúenda, sem hlut eiga að máli, krefjast
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þess, eða ef landgræðslustjóri, stjórn fjallskiladeildar eða gróðurverndarnefnd telur
þess þörf.
30. gr.
Nánari ákvæði um ítölu má setja í fjallskilasamþykkt.
4. gr.
Töluröð greina í kafla IV.—X. breytist í samræmi við framantaldar breytingar.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Höfuðefni þeirra breytinga, sem hér er lagt til, að gerðar verði á lögum nr.
42/1969 um afréttamálefni og fjallskil o. fl., er það, að tengd eru saman i einum
kafla laganna þau ákvæði, sem miða að því að tryggja verndun og skynsamlega
nýtingu afrétta og heimalanda.
Kaflinn „um ítölu“ verði því „um verndun beitilands og um ítölu". Itala er
róttækasta ráðstöfunin, sem gripið verður til auk beinnar friðunar landsins, og
má margt gera til verndar og bóta á beitilandinu, áður en henni er beitt.
I fyrstu grein þessa kafla er lagt til að stjórnum fjallskiladeilda verði lögð sú
skylda á herðar að fylgjast með ástandi afrétta og heimalanda með tilliti til beitarálags. Þær skulu hafa um þetta samráð við gróðurverndarnefnd héraðsins og Landgræðsluna. Með þessu er því slegið föstu, að hreppsnefndirnar séu ábyrgur aðili
varðandi þessi mál.
1 næstu grein eru taldar þær aðgerðir, sem stjórnum fjallskiladeilda er heimilt
eða skylt að grípa til, þar sem talin er þörf aukinnar gróðurverndar eða bættra aðferða við nýtingu beitilandanna.
Þessar ráðstafanir eru nefndar:
a) Að ákveða, að fjallskilum skuli flýtt að hausti, eða að ákveðnir hlutar afrétta séu smalaðir fyrir reglulegar göngur.
Með þessu er haft i huga, að beitartiminn á afréttum sé ákvarðaður eftir aðstæðum og ástandi gróðurs hverju sinni, en ekki beint eftir almanaki án tillits til
árferðis og gróðurnýtingar. Það færist nú æ meir í vöxt, að fé sé sótt að afréttargirðingum fyrir venjulegar göngur.
Hér getur verið um vandasamar ákvarðanir að ræða og er því full ástæða til,
að bændur eigi kost góðra ráðlegginga um þessi efni.
Á það má benda, að víða er nauðsynlegt að bæta heimahaga og gera hagagirðingar eða auka grænfóðurræktun þannig að bændur geti tekið við fénaði af
fjalli fyrr en við venjuleg fjallskil.
b) Að ákveða hvenær fyrst megi reka hverja búfjártegund á afrétt. Þetta
miðar að því sama og fyrra ákvæðið, að beitartími fyrir hverja búfjártegund sé
ákveðinn eftir gróðri og ástandi afréttar hverju sinni.
Mikilvægt getur verið að koma í veg fyrir, að fénaður þó einkum hross séu
rekin of snemma á afrétt, sem ekki er orðinn nægilega gróinn til að þola verulegt
beitarálag.
c) Að stóðhross séu girt af á afréttum. Víða getur hagað svo til að hlutar
afréttanna (mýrlendi) þoli hrossabeit betur en aðrir og notist þeim, en ekki öðru
búfé.
d) Að banna með öllu, að stóðhross séu rekin á afrétt. Slík heimild er í gildandi lögum og hefur henni sums staðar verið beitt.
Hross keppa við sauðfé um beitargróðurinn. Þau geta hins vegar nýtt mýrargróður á láglendi, sem viða er meira en nægur, þó að þurrlendisgróður á afréttum
sömu sveita eigi i vök að verjast.
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e) Stjórnum fjallskiladeilda er ætlað að hafa frumkvæði að og forystu fyrir
því, að hvaðeina sé gert, sem skynsamlegt er og hagkvæmt til að auka gróður
afréttarlaga, bæta nýtingu þeirra og meðferð. Um þetta hafi þær samráð við
gróðurverndarnefndir, beitarráðunaut og Landgræðsluna. Af slíkum ráðstöfunum
má nefna, auk þess sem áður er talið: gerð afréttavega, uppgræðslu og gróðurbætur með áburðargjöf eða öðru þar sem það þykir henta, og útvegun sérstaks
beitilands fyrir hross eða annan búpening þar sem við á.
f) Að lokum er forráðamönnum fjallskilamála skvlt að standa fyrir gerð
ítölu, þegar ekki nægja önnur ráð til úrbóta.
Um ítölu.
í 17.—29. gr. frumvarpsins er fjallað um itölu og framkvæmd hennar.

Meginbreytingarnar, sem lagt er til, að gerðar verði, felast í því að skýrar
er kveðið á um það, hvar og hverjir geti farið fram á að ítala sé gerð, svo og hvernig
að henni sé staðið.
ftölu má krefjast í einstök afmörkuð landssvæði, stærri eða minni, hvort sem
er í heimalönd eða afrétti.
Þeir, sem nota landið eða bera ábyrgð á meðferð þess, geta farið fram á, að
athugun sé gerð á því, hvort ítölu sé þörf, og krafizt hennar, ef í ljós kemur, að
ástandið sé svo alvarlegt, að rétt sé að grípa til hennar. Þeir geta krafizt ítölu
í það land, sem þeir nota eða bera ábyrgð á og í aðliggjandi lönd, ef á milli þeirra
er samgangur búfjár.
í hvert skipti, sem farið er frain á, að ítala verði gerð, er skylt að leita álits
bæði gróðurverndarnefndar eða nefnda og Landgræðslu ríkisins. Þessir aðilar gera
athugun á beitarþoli og meðferð landsins og byggja álit sitt á niðurstöðum beitarþolsrannsókna, séu þær fyrir hendi. Þar sem svo er ekki, verður annaðhvort að
flýta beitarþolsrannsóknum og gróðurkortagerð eða byggja matið á nákvæmri
skoðun.
Þegar álit Landgræðslunnar og gróðurverndarnefndar liggur fyrir, skal boða
til fundar alla þá bændur, er málið varðar. Ef um stór og fjölbyggð svæði, sem
ná yfir fleiri hreppa, er að ræða og það er samþykkt í öllum hreppum, er heimilt
að halda um þetta fulltrúafundi.
Á fundinum yrðu málin kynnt og rædd, og tillögur gerðar um, hvað gera skuli.
Þó að ítölu hafi verið krafizt, er eðlilegt að fyrst verði athugað hvort ekki teljist
nægilegt að grípa til þeirra ráða, sem nefnd hafa verið undir a—e-lið að framan.

Fundarályktanir um slikt yrðu bindandi og sendar viðkomandi forráðamönnum
fjallskilamála.
Hafni fundur ítölu eða öðrum úrræðum, er hægt að áfrýja málinu til landgræðslustjóra, sem fer með það eftir ákvæðum landgræðslulaga, en eftir þeim getur
hann komið fram ítölu, þar sem hennar er talin svo brýn þörf, að ekki verði hjá
komizt, enda hafi hann ekki náð samstöðu um önnur ráð. Ákvæði um skipun ftölunefndar eru óbreytt.
f 24. gr. er mælt fyrir um, hvernig ákveða skuli hlutdeild hverrar jarðar í
beitarrétti í sameiginlegum beitilöndum og afréttum. Aðalreglan er sú, að réttur
hvers býlis miðast við beitarþol heimalands jarðarinnar. Hafi það ekki verið ákvarðað fyrir einstakar jarðir og ekki eru tök á að láta mæla það, skal miða við landverð jarðanna, það er að segja, þess lands þeirra, sem raunverulega er nýtt til
beitar fyrir þann búpening, sem almennt er rekinn á afrétt. Er þá átt við landverð
óræktaðs lands og ræktaðs lands að svo miklu leyti sem það er notað til beitar,
en ekki til heyöflunar til vetrarfóðurs. Þarna verður alltaf um veruleg matsátriði
að ræða og er heimilt að taka tillit til sérstakra búskaparhátta.
Gerðar eru tillögur um, að tekin verði upp sektarákvæði þannig, að þeim, sem
uppvís er að því að láta meiri búpening á ákveðið ítölusvæði en hann hefur rétt
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til, sé gert að greiða sektir, sem fara stighækkandi, ef um itrekuð brot er að ræða.
Sektarfé skal ganga til gróðurbóta á viðkomandi svæði.
Þá er lagt til að skylt verði að taka ítölu til endurmats eftir 4 ár, ef einhverjir
þeirra, er hlut eiga að máli, krefjast þess.
Athugasemdir um einstakar greinar.
Um 1. gr.
Gr. fjallar um 13. gr. gildandi laga. Fellt er úr greininni ákvæði, sem kemur
siðar í III. kafla samkvæmt frumvarpinu.
Um 2. gr.
Fjórtánda grein gildandi laga er felld niður, þar sem efni hennar kemur í
III. kafla laganna samkv. frumvarpinu. Þá er tölusetningu greina breytt í samræmi
við þetta.
Um 3. gr.
Þriðja gr. frumvarpsins kveður á um, að III. kafla laganna skuli breytt. Kaflinn byrjar á þeirri grein, sem yrði 15. gr. og endar á grein, sem yrði 30. gr. laganna. Tölusetning greina í IV.—X. kafla breytist í samræmi við það.
Um þá grein, sem yrði 15. gr. laganna.
Efni greinarinnar er nýmæli og hefur verið skýrt frá því í almennum athugasemdum með frumvarpinu. 1 greininni er talað um stjórnir fjallskiladeilda og
hreppsnefndir. Svo sem áður er skýrt frá eru þetta víðast sömu aðilar. Frá þvi
víkur þó, þar sem fleiri en einn hreppur eru í sömu fjallskiladeild, og þar sem
ekki er um nein afréttarlönd að ræða — þar mun ekki tíðkast að tala um fjallskiladeildir eða stjórnir þeirra, en það eru hreppsnefndirnar samkv. skilgreiningu
laganna.
Um 16. gr.
Efni greinarinnar er skýrt ýtarlega í almennum athugasemdum. Þarna eru tekin
saman í eina grein ákvæði, sem kalla mætti stjórntæki við meðferð afrétta. Nýmæli eru liðir c og e.
Um 17. gr.
Greinin er efnislega samsvarandi 16. gr. laganna. En breytingin er sú, að það
eru fleiri en sýslunefndir, sem geta átt frumkvæðið að því að ítala verði gerð.
Um 18. gr.
Greinin fjallar um það, hverjir geta farið þess á leit við sýslunefndir, að þær
beiti sér fyrir því að athugun sé gerð á því, hvort þörf sé að gera ítölu, og krafizt
hennar, ef athugun leiðir það í Ijós, að til hennar verði að grípa. Að þessu leyti
samsvarar greinin 17. gr. laganna. Aðilar eru taldir upp og skýrar kveðið á um
þetta. Ætlazt er til, að notendum, landsins og þeim, sem falið er að fylgjast með
notkun þess, sé heimilt að fara fram á athugun og krefjast ítölu.
Um 19. gr.
Greinin á ekki beina hliðstæðu í gildandi lögum. Hafi borizt ósk um ítölu
er skylt að leita álits hreppsnefndar, gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins á málinu. Ef enginn þessara aðila telur þörf á sérstakri athugun eða aðgerðum,
er ekki skylt að hafast frekar að í málinu.
Um 20. gr.
Greinin fjallar um það, hvernig með skuli fara, ef ítölu eða sérstakra aðgerða
hefur verið krafizt og Landgræðslan, gróðurverndarnefnd eða viðkomandi hrepps-
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nefnd telja þess þörf. Boöa skal til fundar alla hlutaðeigandi bændur þ. e. einn
fyrir hvert lögbýli. Ef um stór fjölbyggð svæði er að ræða, sem ná yfir fleiri en
eina fjallskiladeild, er heimilt að hafa það fulltrúafund — þó því aðeins að slíkt
hafi verið samþykkt í hverri deild fyrir sig. Tilgangur með slíkum fundum er að
kynna málið og kanna vilja bændanna um það, hvaða aðgerðir þeir telja æskilegastar, að fengnum upplýsingum og ráðleggingum frá gróðurverndarnefnd og
Landgræðslu ríkisins. Samþykktir slíkra funda eru bindandi. Þó má vísa málinu
til landgræðslustjóra, ef felldar eru tillögur um ítölu eða aðrar aðgerðir til bættrar
meðferðar á viðkomandi beitilöndum.
Ályktun um ítölu skal senda sýslunefnd (sýslumanni) og beitir sýslumaður
sér fyrir gerð ítölu.
Um 21. gr.
Greinin fjallar um skipun ítölunefndar og er hún óbreytt frá gildandi lögum.
Sýslumanni er falið að sjá um framkvæmdina.
Um 22. gr.
Greinin er efnislega eins og 20. gr. gildandi laga og þarfnast ekki frekari
skýringar.
Um 23. gr.
Greinin er eins og 21. gr. gildandi laga.
Um 24. gr.
Greinin samsvarar 22. gr. gildandi laga. Hér er um það fjallað, hvernig skipta
skuli beitarrétti í sameiginleg beitilönd á milli einstakra jarða innan ítölusvæðisins. Fylgt er sömu meginreglu og gert er með gildandi lögum, en hún er sú, að
réttur hvers lögbýlis til beitar í sameiginlegu löndin sé í beinu hlutfalli við beitarþol heimalands býlisins. Sé beitarþol heimalandanna ekki þekkt yfir allt ítölusvæðið, en svo er enn ekki nema í fáum tilfellum, er heimilt að leggja til grundvallar landverð jarðanna eftir fasteignamati að frádregnum verðmætum hlunninda,
og að frádregnu verðmæti þess af ræktuðu landi, sem ætla má, að notað verði
til heyöflunar fyrir þann bústofn, sem er á jörðinni. 1 gildandi lögum er heimilt
að miða við elzta fasteignamat jarðanna. Hér er ætlazt til, að hver jörð fái eftir
því sem næst verður komizt hlutdeild í sameiginlegum beitilöndum í beinu hlutfalli við raunverulegt beitarþol þess af heimalandi jarðarinnar, sem raunverulega
er notað til beitar. Hagabætur og notkun ræktaðs beitilands eiga þar með að koma
mönnum til góða og auka rétt þeirra.
Önnur atriði greinarinnar eru efnislega óbreytt frá gildandi lögum og þarfnast
ekki skýringar.
Um 25. gr.
Greinin er efnislega samsvarandi 23. gr. gildandi laga.
Um 26. gr.
Greinin er samhljóða 25. gr. gildandi laga.
Um 27. gr.
Greinin samsvarar 26. gr. gildandi laga og er óbreytt.
Um 28. gr.
Greinin er nýmæli. Kæra má meint brot á ítölu til sýslumanns. Tekin eru upp
sektarákvæði. Sektir skulu renna til fjallskilasjóðs. Sekt er miðuð við 1/10 af
meðallambsverði miðað við hverja fjallskilaeiningu, en tvöfaldast við hvert ítrekað
brot.
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Um 29. gr.
Greinin samsvarar 27. gr. Breyting er sú, að nú er skylt að taka ítölu til endurmats á fjögurra ára fresti, ef % hluti bænda krefst þess, eða ef landgræðslustjóri,
gróðurverndarnefnd eða stjórn fjallskiladeildar telur þess þörf. 1 giidandi lögum
eru þessi ákvæði veikari og reiknað með, að 5 ár líði á miili endurskoðunar.
Um 30. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.
4.—5. gr. frv. þarfnast ekki skýringa.

Nd.

406. Frumvarp til laga

[213. mál]

um breyting á lögum uni framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og
Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 1962.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—1975).
1. gr.

1.
2.

3.

4.

7. gr. laganna orðist svo:
Jafnan skal setja eftirgreind skilyrði fyrir framsali:
Að hinn framseldi maður verði ekki án samþykkis dómsmálaráðuneytisins,
sbr. 17. gr., framseldur áfram til neins annars ríkis fyrir refsiverðan verknað,
framinn fyrir framsalið.
Að hinn framseldi maður verði ekki saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir
neinn þann verknað, sem framinn er fyrir framsalið og hann hefur fyrir dómi
hér á landi annað hvort verið sakfelldur fyrir eða sýknaður af og dómur hefur
þegar gengið um hér á landi, annað hvort til sakfellingar eða sýknu.
Að hinn framseldi maður verði ekki án samþykkis dómsmálaráðuneytisins,
sbr. 17. gr., saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir neinn þann verknað, sem
framinn er fyrir framsalið og rannsókn málsins hefur ekki leitt til ákæru á
hendur honum hér á landi.
Að hinn framseldi maður, sé hann íslenskur ríkisborgari, verði ekki saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir nokkurn annan verknað, framinn fyrir

framsalið, en þann, sem hann er framseldur fyrir, nema svo standi á, sem hér
segir:
a) að fyrir liggi samþykki dómsmálaráðuneytisins, sbr. 17. gr., eða
b) að hinn framseldi maður hafi sjálfur samþykkt það á dómþingi, eða
c) að hinn framseldi maður hafi ekki horfið úr landi því, sem hann var framseldur til, enda þótt hann hafi átt þess kost í einn mánuð hið skemmsta
að fara þaðan óhindraður, eða
d) að hann hafi horfið aftur til lands þess, sem hann var framseldur til, eftir
að hann hafði farið úr landi.
5. Að hann framseldi maður verði ekki saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir
stjórnmálaafbrot, sem framið er fyrir framsalið, og hann er ekki framseldur
fyrir, nema að fullnægðum skilyrðum þeim, sem talin eru undir 4. a)—d),
og því aðeins að hinn framseldi maður sé ekki íslenskur ríkisborgari.
Ávallt er heimilt að setja fleiri skilyrði fyrir framsali, eftir því sem ástæða
þykir til.
2. gr.

8. gr. laganna fellur niður.
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3. gr.
Við 11. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Hafi úrskurðar verið krafist, skal framsal ekki fara fram fyrr en endanlegur
dómsúrskurður hefur verið kveðinn upp.
4. gr.
16. gr. 1. mgr. orðist svo:
Nú er í einhverju þeirra ríkja, sem í 1. gr. getur, lýst eftir manni, sökuðum um
afbrot, sem orðið gæti grundvöllur framsals eftir lögum þessum, og má þá beita
hann þvingunaraðgerðum laga um meðferð opinberra mála með sama hætti og væri
hann sakaður um samsvarandi afbrot hér á landi. Sömu aðgerðum má beita, ef viðkomandi yfirvöld tilkynna, að þau muni krefjast framsals fyrir slikt afbrot.
5. gr.
17. gr. orðist svo:
Samþykki samkvæmt 7. gr. verður því aðeins veitt, að framsal fyrir verknaðinn
hefði getað farið fram til viðkomandi lands. Ákvæði 11. og 13. gr. gilda einnig um
veitingu slíks samþykkis eftir því sem við á,
Tilmælum um veitingu samþykkis skv. 7. gr. skal fylgja greinargerð um tegund
brotsins, hvar og hvenær það var framið og hvaða refsiákvæði muni koma til
greina. Einnig skulu íylgja fulinægjandi gögn um það, að viðkomandi manni hafi
verið kunngerður réttur hans samkvæmt 11. og 13. gr. eftir því sem við á, og um,
hvort hann hafi æskt að notfæra sér þann rétt.
6. gr.
Dómsmálaráðherra ákveður, hvenær lög þessi koma til framkvæmda gagnvart
hverju einstöku ríki, sem talið er í 1. gr. laga nr. 7/1962.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Lögin um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar
eru að stofni til samnorræn lög. Nú hefur orðið samkomulag um að gera nokkrar
breytingar á þessum lögum á Norðurlöndunum til þess að einfalda meðferð framsalsmála, einkum í því skyni að heimila, að hinn framseldi verði látinn svara til
saka fyrir eldri afbrot í því landi, sem liann er framseldur til, en eftir núgildandi
reglum er það aðalregla, að leyfi þarf frá dómsmálaráðuneyti þess lands, sem maður
er framseldur frá, til þess að slík saksókn geti átt sér stað.
Breytingartillögur þessar eru árangur af viðræðum milli Norðurlandanna og
eru byggðar á reynslu af framkvæmd framsalslaganna.
Til frekari skýringar á breytingu þeirri, sem í frumvarpi þessu felst, þykir rétt
að taka hér upp 7. gr. laganna, eins og hún hljóðar nú:
„7. gr.

Jafnan skal setja eftirgreind skilyrði fyrir framsali:
1. Að hinn framseldi maður verði ekki saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir
nokkurn anuan verknað, framinn fyrir framsalið en þann, sem hann er framseldur fyrir, nema svo standi á sem hér segir:
a) að fyrir liggi samþykki dómsmálaráðuneytisins samkvæmt 17. gr., eða
b) að hinn framseldi maður hafi sjálfur samþykkt það á dómþingi, eða
c) að hinn framseldi maður hafi ekki horfið úr landi því, sem hann var framseldur til, enda þótt hann hafi átt þess kost í einn mánuð hið skemmsta að
fara þaðan óhindraður, eða
d) að hann hafi horfið aftur til lands þess, sem hann var framseldur til, eftir
að hann hafði farið úr landi.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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2. Að hinn framseldi maður verði ekki, án samþykkis dómsmálaráðuneytisins,
framseldur áfram til neins annars ríkis fyrir refsiverðan verknað, framinn
fyrir framsalið.
Ávallt er lieimilt að setja fleiri skilyrði fyrir framsali, eftir þvi sem ástæða
þykir til.“
1. gr. frumvarps þessa kernur þá í stað núgildandi 7. gr.
Breytingar á öðrum greinum eru að mestu leyti afleiðing af þeirri meginbreytingu, sem felst i 1 gr. frumvarpsins, en þó er í 3. gr. bætt nýrri málsgrein við 11.
gr. laganna, sem takmarkar framsal í þeini tilvikum, þegar dómsúrskurðar hefur
verið krafist, þannig að framsalið getur ekki farið fram fyrr en endanlegur dómsúrskurður liggur fyrir. 1 4. gr. er aukið við ákvæði í 1. málsgr. 16. gr. laganna þess
efnis, að heimilt er að beita sömu aðgerðum í þeim tilvikmn, þegar aðeins liggur
i'yrir yfirlýsing um, að yfirvöld muni krefjast framsals, en formleg framsalskrafa
á hendur viðkomandi liggur ekki fyrir.
Gildistökuákvæði frv. er samsvarandi gildistökuákvæði laga nr. 7/1962.

Sþ.

407. Fyrirspurnir.

[214. mál]

I. Til menntamálaráðherra um innheimtu afnotagjalda sjónvarps og hljóðvarps.
Frá Helga F. Seljan.
1. Er það rétt, að innheimtudeild Ríkisútvarpsins innheimti sameiginlega gjald
af sjónvarpi og hljóðvarpi, án tillits til þess, hvort viðkomandi á hljóðvarpstæki eða ekki?
2. Ef svo er, hvaðan kemur stofnuninni heiiuild til svo sérstæðrar innheimtu?
3. Mun ráðherra hafa afskipti af þessu máli og þá hver?
II. Til menntamálaráðherra um flutning sjónvarps á leikhúsverkum.
Frá Karvel Pálmasyni.
1. Hvers vegna hefur sjónvarpið aðeins flutt fáein þeirra leikrita, sem sýnd
hafa verið í helstu leikhúsum landsins?
2. Er það viljaleysi sjónvarpsins eða leikhúsanna, sem veldur því, að íbúum
landsbyggðarinnar er ekki á þennan hátt gefinn kostur á að njóta þeirra
leikrita, sem sýnd eru í höfuðborginni?
3. Er menntamálaráðherra reiðubúinn til að beita sér fyrir því, að sjónvarpið
taki flest verk helstu leikhúsa landsins til sýninga?
4. Hvers vegna er ekki hér sjónvarpað beint frá leiksýningum eins og víða
tíðkast erlendis?
III. Til viðskiptaráðherra um eftirstöðvar olíustyrks.
Frá Gunnlaugi Finnssyni.
1. Hve há upphæð er enn ógreidd af söluskattsstigi því, sem verja skyldi til
niðurgreiðslu á olíu vegna hitunar íbúðarhúsnæðis fyrir tímabilið 1. mars
1974 til 28. febr. 1975 samkv. lögum nr. 5 28. febr. 1974 og lögum nr. 47
frá 14. mai 1974?

1267

Þingskjal 407—408

2. Hvernig verður eftirstöðvununi skipt milli aðila, sem notuðu olíu til hitunar íbúða sinna, og rafveitna, sem notuðu olíu til framleiðslu á raforku
til húshitunar?

Sþ.

408. Tillaga til þingsályktunar

[215. mál]

um hafnaáætlun fyrir árin 1975—1978.
(Lögð fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Alþingi ályktar samkvæmt 10. gr. hafnalaga, nr. 45 24. apríl 1973, að árin 1975
—1978 skuli framkvæmdum i hafnamálum hagað samkvæmt eftirfarandi hafnaáætlun:
Yfirlit yfir framkvæmdir í höfnum og áætlaðan kostnað við þær
1975—1978.
(Verðlag í árslok 1974.)
1975
Millj. kr.

FRAMKVÆMDIR
1. AKRANES:
Feijulægi ..................................................................................................................................

1976
1977—78
Millj. kr. MiUj. kr.

36,0
40,0

40,0
8,0
90,0

40,0

138,0

Dýjritanir (5 000 m3)...............................................................................................................
Endurnýjun og brcikkun scmentsverksmiðjubryggju m. stálþili báðum mcgin 280 m
Samtals

36,0

Steypt þekja 250 m2...............................................................................................................

1,0

2. BORGARNES:
36,0
Samtals

1,0

Sett niður tvö ker og gengið frá þcim................................................................................

15,0

36,0

3. ARNARSTAPI:
Samtals

15,0

11,0
11,0

4. HELLNAR:
Sprengja og fjarlægja klöpp við hafnargarð — 2000 m3 og endurbæta landgang ..
Löndunarkrani .......................................................................................................................
Lagnir........................................................................................................................................

1,5
1,0

Samtals

2,5

2,0
2,0

5. ÓLAFSVÍK:
Cengið frá stálþili 125 m. Steypt þekja milli þils og bryggju ......................................
Hafnarvog ................................................................................................................................
Crjótgarður 80 000 m3 og rofið skarð í núverandi garð ................................................

14,0
17,0
5,0
60,0
55,0
15,0

Dýpkun 35 000 m3 .................................................................................................................
Samtals

36,0

130,0
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6. GRUNDARFJÖRÐUR:
Lenging Norðurgarðs um 40 m............................................................................................
Breikkun og lenging bryggju 500 m2..................................................................................
Grjótgarður 80 000 m3 ...........................................................................................................
Viðlegubryggja .......................................................................................................................

•10,0

Samtals

40,0

Staurabryggja í Stykkinu 280 m2........................................................................................
Endurbætur á dráttarbraut..................................................................................................
Bílavog ......................................................................................................................................
Hækkun og íeuging um 10 m hallandi bryggju ...............................................................
Viðgerðarbryggja við dráttarbraut ....................................................................................

19,0
5,0

Samtals

24,0

30,0
60,0
24,0
30,0

84,0

7. STYKKISHÓLMUR:
5,0
6,0
30,0
5,0

36,0

8. HAUKABERGSVAÐALL:
Viðlegu- og löndunarbryggja fyrir trillur

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

5,0

Samtals

5,0

9. PATREKSFJÖRÐUR:
Þekja á hafskipabryggju .......................................................................................................
Styrking granda 4 000 m3 .....................................................................................................
Stálþilsbrúsi..............................................................................................................................
Létt viðlegubryggja 420 m2..................................................................................................
Dýpkun við viðlegubryggju 20 000 m3 .............................................................................
Löndunarkrani .......................................................................................................................

9,8

Samtals

9,8

5,0
10,0
15,0
10,0
1,0
5,0

36,0

10. TÁLKNAFJÖRÐUR:
Lenging liafnarbakka m. stálþili uin 35 m .......................................................................

32,0

Samtals

32,0

11. BÍLDUDALUR:
Lenging stálþils og dýpkun..................................................................................................
Léttur staurabryggjukantur 6 X 70 m2 .............................................................................
Dýpkun 18 000 m3 með dælingu..........................................................................................

7,0

Samtals

7,0

Lenging aðalhafnargarðs um 40 m með stálþili og gamli bryggjuhaus rifinn...........
Steypt þekja á landgang (1 200 m2) og gert við þekju á hafnargarði 1 500 m2 ....

10,0

Samtals

10,0

Steypt þekja 1200 m2.............................................................................................................
Rekið niður stálþil með þekju 60 m ..................................................................................
Endurbygging á steyptum kanti ........................................................................................
Grjótgarður 30 000 m3 ...........................................................................................................
Léttur viðlegukantur 6 x 60 fyrir trillur ...........................................................................
Dýpkun og uppfylling með dæluskipi 40 000 m3 .............................................................

3,9
15,0

13,0
6,0
19,0

12. ÞINGEYRI:
30,0
6,5
30,0

6,5

13. FLATEYRI:
7,0
2,5
21,0
10,0
16,0
10,0

Stálbrúsi....................................................................................................................
Samtals

18,9

9,5

57,0
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14. SÚGANDAFJÖRÐUR:
Frágangur á „brjót“...............................................................................................................
Hafnarvog ................................................................................................................................
Dýpkun innsiglingar og smábátahafnar með dælingu 50 000 m3 ...............................
Létt viðlegubryggja 50 x 6 ma..............................................................................................

2,7

Samtals

2,7

Dýpkun við „brjót“ ...............................................................................................................
Lenging viðlegubryggju um 20 m ......................................................................................
Dýpkun innsiglingar og innan við brjót með grafskipi 7 000 m3 ...............................
Létt viðlegubryggja fyrir trillur ..........................................................................................
Dýpkun við bryggjur með dælingu 20 000 m3 .................................................................

6,7
5,0

Samtals

11,7

13,3

12,0

6,0

5,0
20,0
7,0
5,027,0

15. BOLUNGARVÍK:
13,3
20,0
8,0
28,0

16. ÍSAFJÖRÐUR:
Niðurrekstur og frágangur á stálþili 60 m .......................................................................
Stálþil 100 m ...........................................................................................................................
Flotbryggja .............................................................................................................................
Samtals

45,0
6,0
12,0

6,0

51,0

17. SÚBAVÍK:
Steypt þekja á hafnargarð o.fl .........................................................................................
Löndunarkantur 50 m staurabryggja ...............................................................................
Dýpkun með grafskipi 5000 m3 ..........................................................................................

5,0
24,0
10,0

Samtals

39,0

18. NORÐURFJÖRÐUR, DJÚPAVÍK OG GJÖGUR:
Hafnarbætur ...........................................................................................................................

40,0

Samtals

40,0

19. DRANGSNES:
Efri hluti Drangsnesbryggju endurbættur .......................................................................

2,0

Samtals

2,0

20. HÓLMAVÍK:
Dýpkun með grafskipi 5000 m3 ............................... ..........................................................
Steypt þekja 400 m2...............................................................................................................
Grjótvöm bætt. .......................................................................................................................
Létt viðiegubryggja 350 m2..................................................................................................

4,5
2,0
2,0

Samtals

8,5

8,0
8,0

21. HVAMMSTANGI:
Vamargarður úr grjóti 18 000 m3........................................................................................
Dýpkun með dælingu............................................................................................................
Lenging hafnargarðs með keri 12x20 ...............................................................................

12,0

Samtals

12,0

6,0
4,0
28,0
6,0

32,0

22. BLÖNDUÓS:
Gert við steypuskemmdir á innsta kafla garðs.................................................................
Lenging með kerjum 2 stk. 12 m ker ................................................................................
Viðlegubryggja fyrir smábáta 7 X 30 m2 ...........................................................................
Samtals

2,0
30,0
7,0
2,0

37,0
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23. SKAGASTRÖND:
Stálþil 160 m .................................
Dýpkun með grafskipi 15 000 m3
Grjótvöm 10 000 m3.....................
Stálþil 65 m ....................................

25,0

35,0
25,0
10,0
30,0

Samtals

25,0

60,0

40,0

10,0
20,0

40,0

24. SAUÐÁRKRÓKUR:
Sett niður stálþi) 268 m.............
Dýpkun með dælingu 50 000 m3
Lenging sandgildru um 50 m ..
Léttur viðlegukantur 60 m ....

8,0
9,0
Samtals

40,0

30,0

17,0

25. HOFSÓS:
Rekinn niður stálþilshaus .......................
Dýpkun með dælingu 15 000 m8.............
Grjótvöm 5000 m3 ....................................
Endurbyggð þekja á kerjagarði 1000 m2

12,0
6,0
6,0
4,0
Samtals

12,0

6,0

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

15,0
7,5

10,0

10,0

26. SIGLUFJÖRÐUR:
Fyrirstöðuþil ásamt frágangi vesturkants
Dýpkun 25 000 m3 með dælingu...............
Lokið framkvæmdum við öldubrjót.........
Smábátahöfn ................................................

7,5
15,0
Samtals

22,5

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

16,0

17,5

15,0

27. ÓLAFSFJÖRÐUR:
Frágangur vegna stálþils, þekja og lagnir
Ganga frá hafnarmynni innri hafnar ....
Varair gegn sandburði ................................

10,0
10,0
Samtals

16,0

20,0

28. DALVÍK:
Dýpkun með grafskipi 10 000 m3...............
Grjótgarður með léttum viðlegukanti 50 m
Lenging Norðurgarðs um 40 m með stálþili
Breikkun Norðurgarðs með stálþili 100 m
Dýpkun með grafskipi 10 000 m3...............

12,0
20,0
30,0
40,0
12,0
Samtals

12,0

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

5,0

20,0

29. HRÍSEY:
Dýpkun með dælingu 15 000 m3
Viðgerð á grjótgarði 3000 m3 ..
Létt viðlegubryggja 350 m2 ....
Þekja og skjólveggur 400 m2 ...

4,0
10,0
1,5
Samtals

5,0

15,5

30. ÁRSKÓGSSANDUR:
Dýpkun við bryggju 1000 m’ .. .

3,0
Samtals

3,0

31. HAUGANES:
Grjótvöm.......................
Dýpkun 1000 m3...........

2,0
2,0
Samtals

4,0

82,0
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32. HJALTEYRI:
Smábátahöfn ............................................................................................................................

20,0

Samtals

20,0

33. AKUREYRI:
Lokafrágangur 1. áfanga vöruhafnar 120 m.................................. ............... ........
Færsla og lenging grjótgarðs í bátahöfn 5000 m3 ...........................................................
Stálþil innan á grjótgarði 140 m ........................................................................................
Bílavog .................................................................
Framlenging dráttarbrautar um 24 m................................................................................
2. áfangi vöruhafnar 60 m stálþil........................................................................................
Löndunarkantur við frystihus 60 m ..................................................................................

60,0

Samtals

60,0

6,0
47,0
5,0
10,0
27,0
27,0
68,0

54,0

34. SVALBARÐSEYRI:
Endurbygging landgangs bryggju ......................................................................................

5,0

Samtals

5,0

35. GRENIVÍK:
Grjótvörn utan á hafnargarð og lenging garðs 15 000 ms ............................................

15,0

Samtals

15,0

36. GRÍMSEY:
Frágangur o. fl....................................................................... .......................................... • •
Dýpkun ....................................................................................................................................

4,0

Samtals

4,0

6,0

20,0

20,0
30,0
40.0
25,0

20,0

115.0

6,0

37. HÚSAVÍK:
Frágangur þvergarðs, þekja o. fl............................................................................................
Grjótvörn á norðurgarð og breikkun 130 m......................................................................
Lenging norðurgarðs um 30 m .............................................................................................
Dýpkun 20 000 m3 ..................................................................................................................
Smábátahöfn ....................... .................................................................................................
Samta s

10,0

10,0

38. KÓPASKER:
Dýpkun með grafskipi 10 000 m3.............................

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

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

10,0

Samtals

10,0

39. LEIRHÖFN:
Löudunarbryggja fvrir trillur ............................................................... ..... ...............

5,0

Samtals

5,0

40. RAUFARHÖFN:
Byriunarframkvæmd við löndunarkant ..................................................... . ................
Löndunarkantur við frystihús 50 m ..................................................................................
Smábátahöfn ............................................................................................................................
Samtals

6,6
18,4
25,0 6,6

18,4

25,0

41. ÞÓRSHÖFN:
Dýpkun með grafskipi 6000 m3 ................................................................... .................
Trébryggjukantur 7 X 40 ma ................................................ ................................................
LöndunaTkantur v ð frystihús 45 m ..................................................................................

12,0
15,0
20,0

Samtals

47,0

42. BAKKAFJÖRÐUR:
Lðguð niðurkeyrsla að hafnarbakka ..................................................................................
Samtals

.................... 2,0___________
20
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43. VOPNAFJÖRÐUR:
50,0

Innrí höfn (þarfnast nánarí athugunar)

50,0

Samtals

44. BORGARFJÖRÐUR EYSTRI:
Frágangur á keri og efrí hluti garðs endurbvggður
Höfn við Hafnarhólma (fyrri hluti).......... ..............

32,0
60,0
Samtals

60,0

32,0

45. SEYÐISFJÖRÐUR:
20,0
2,0
2.0

Londunarkantur við fiskiðju 50 m........
Varnargarður I í Fjerðará 3 500 m3 ....
Varnargarður II gegn sandburði ...........

Smábátahöfn ..................................., .. .

5,0
24,0

Samtals

5,0

46. NESKAUPSTAÐUR:
Þekja, lagnir og frágangur stálþilshalcka
Framkvæmdir í ínnri höfn........ ..............

6,6
29,4
Samtals

6,6

29,4

47. ESKIFJÖRÐUR:
8,0
36,0

Dýpkun í innri höfn 20 000 m3 með dælingu .....................
Stálþil í innri höfn 80 m (í innri höfn eða við frystihíisið)

44 0

Samtals

48. REYÐARFJÖRÐUR:
Stálþil (efni á staðnum) rekið niður og gengíð frá. 118 m
Dýpkun við þil — með dælingu — 25 000 ma .................
Samtals

24,0

14,0
10,0

24,0

24,0

49. FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR:
30,0

Uppsetning dráttarbrautar (150 t) . . .
Smábátahöfh ... . •«. ...................

20,0
Samtals

20,0

30,0

50. STÖÐVARFJÖRÐUR:
14,0

Viðgerð og breikkun hafnargarðs með grjótvörn og þekju
Lenging hafnargarðs með 2x 12 m kerjum.........................

25,0
Samtals

25,0

14,0

51. BREIÐDALSVÍK:
20,0

Grjótgarður og fyliing 20 000 m3
Stálþil með þekju o. fl. 80 m ...

36,0
Samtals

20,0

36,0

52. DJÚPIVOGUR:
7,5

Steypt þekja og lagnir við stálþil 80 m ....
Fjarlægð sker í innsiglingu 1000 m3 ...........

5,0

Grjótgarður úr Fiskimannatanga 33 000 m8

33,0
Samtals

7,5

5,0

33,0
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1975
Millj. kr.

FRAMKVÆMDIR

1977—'78
1976
Millj. kr. Millj. kr.

53. HORNAFJÖRÐUR:
Dýpkun við löndunarbryggju og f innsiglingu zneð dælingu 30 000 ms .....................
Þekja og lagnir við stálþil....................................................................................................

10,0
19,0

Samtals

29,0

Ýmsar viðgerðir og frágangur..............................................................................................
Skipalyfta..................................................................................................................................
Viðgerðakantur við skipalyftu 50 m ..................................................................................
Ferjuaðstaða ............................................................................................................................
Vöruhafnarkantur 100 m.......................................................................................................

20,0

Samtals

20,0

54. VESTMANNAEYJAR:
50,0
23,0

50,0
25,0
45,0

73,0

120,0

55. STOKKSEYRI:
Hækkun og breikkun bryggju..............................................................................................

15,0

Samtals

15,0

Stálþil (efni til) 82 m .............................................................................................................

16,0

9,0

Samtals

16,0

9,0

56. EYRARBAKKI:

57. HAFNIR f HÖFNUM:
Lagnir, dýpkun 1500 m3 o. fl.................................................................................................

10,3

Samtals

10,3

Stálþilsgarður .........................................................................................................................
Dýpkun innan hafnar 15 000 m8 ........................................................................................
Dýpkun innan hafhar 20 000 ms ........................................................................................
Dýpkun í innsiglingu 20 000 m8 ..........................................................................................

70,0
12,0

Samtals

82,0

58. SANDGERÐI:
20,0
20,0
20,0

20,0

59. GERÐAR:
Grjótvörn 3 500 m3.................................................................................................................
Dýpkun með sprengingum 2000 m8....................................................................................

3,5

Samtals

3,5

8,0
8,0

60. VOGAR:
Verklok......................................................................................................................................
Grjótgarður 15 000 ms ...........................................................................................................

2,0

Samtals

2,0

Stálþilsgarður í suðurhöfn.....................................................................................................
Dýpkun við stálþilsgarð með dælingu 55 000 ms.............................................................
Hafharvog ................................................................................................................................
Styrking og endurbygging norðurgarðs 10 00 ms.............................................................
Norðurgarður lengdur um 60 m 13 000 m3.......................................................................
Stálbrusi....................................................................................................................................
Styrking suðurgarðs með grjóti 10 000 m3 .......................................................................
Stálþilsbakki í norðurhöfn 140 m........................................................................................

45,0
20,0

Samtals

65,0

15,0
15,0

61. HAFNARFJÖRÐUR:
5,0
10,0
13,0
10,0
10,0
70,0

Óráðstafað .......................................... .....................................................................
Framkviemdir alls
Alþt. 1974. A. (96. lögfljafarþinft).

15,0

20,0

113,0

100,0
822,6

881,1

1745,5
160
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Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.

í des. s. 1. var dreift á Alþingi fjögurra ára áætlun um hafnargerðir fyrir árin
1975—1978. Við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1975 voru gerðar nokkrar breytingar
á fjárveitingum, sem fyrst og fremst stefndu að því að flýta framkvæmdum. Frá
áætluninni, eins og hún var lögð fram, verða því eftirtaldár breytingar:
1. Akranes. Framkvæmdir hækka úr 35.0 millj. kr. í 36.0 millj. kr.
2. Bfldudalur. Inn kemur ný framkvæmd, lenging stálþils og dýpkun, 7.0 millj. kr.
Framkvæmdir 1977—1978 lækka á móti um jafnháa upphæð, sem fæst þannig
að léttur staurabryggjukantur verður 70 m2 í stað 100 m2 og kostnaður lækkar
við það úr 18.0 í 13.0 millj. kr., en auk þess verður dýpkun 18 þús. m3 í stað
20 þús. ms, sein hefur í för með sér kostnaðarlækkun úr 8.0 í 6.0 millj. kr.
3. Framlag til bryggju í Selárdal 1976 er fellt niður, en í staðinn tekið jafnhátt framlag til þekjusteypu á hafnargarð o. fl. í Súðavík.
4. Bolungarvík. Dýpkun við brjót“, 6.7 millj. kr., kemur inn á framkvæmdir 1975,
en dýpkun 1976 lækkar um jafnháa upphæð.
5. Hvammstangi. Gert er ráð fyrir, að framkvæmdir við varnargarð úr grjóti verði
á árunum 1975 og 1976, 12.0 millj. kr. fyrra árið og 6.0 millj. kr. síðara árið,
í stað þess að vera allar 1976.
6. Hauganes. Framkvæmdum er flýtt um eitt ár, en jafnframt lækkaðar um 500
þús. kr.
7. Raufarhöfn. Framkvæmdum við löndunarkant er flýtt, þannig, að framkvæmdír
verða á þessu ári fyrir 6.6 millj. kr. og fyrir 18.4 millj. kr. á næsta ári.
8. Neskaupstaður. Framkvæmdir við þekjulagnir og frágang stálþilsbakka verða
fyrir 6.6 millj. kr. á þessu ári í stað 11.0 millj. kr. á næsta ári. Löndunarkantur
við frystihús sem var áætlað að kostaði 25.0 millj. kr. og yrði gerður á næsta
ári, fellur nú niður, en i staðinn koma framkvæmdir í innri höfn fyrir 29.4
millj. kr.
9. Stokkseyri. Framkvæmdir við hækkun og breikkun bryggju, 15.0 millj. kr„ eru
færðar fram frá 1976 til þessa árs.
10. Hafnir í Höfnum. Framkvæindir á þessu ári hækka úr 5.0 millj. kr. í 10.3
millj. kr.
* Wf
Með þessum breytingum er áætlað að framkvæmdir 1975 nemi 822.6 millj. kr.,
sem er hækkun um 64.2 millj. kr. frá upphaflegri áætlun. Jafnframt lækka framkvæmdir 1976 um 51.4 millj. kr. og 1977—78 um 7.0 millj. kr. Þar sem framkvæmdafjárhæðir í ár verða þannig nær jafnháar og 1976, hefur framkvæmdatalan fyrir
siðara árið verið hækkuð um 100.0 millj. kr. og er hækkuninni bætt við framkvæmdatöluna 1976 sem óráðstöfuðu fé. Slik viðbótarfjárhæð var hins vegar ekki sett fyrir
árin 1977—78, enda á að endurskoða áætlunina fyrir þau ár haustið 1976.
Að öðru leyti visast til fvrrgreindrar 4 ára áætlunar um hafnargerðir 1975—1978
sem fskj. með þál. þessari.
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409. Skýrsla

samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1974.
Um bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1974.
Tillaga til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1974—77, sem lögð var
fram á Alþingi í byrjun april á s. 1. ári, náði eigi fram að ganga áður en þing
var rofið hinn 9. maí. Þar sem eigi þótti fært að fresta vegaframkvæmdum þar
til sumarþing hefði samþykkt vegáætlunina var ákveðið hinn 22. maí, að fyrir
árið 1974 skyldu vegaframkvæmdir unnar eftir bráðabirgðavegáætlun. Var sú áætlun i samræmi við þingsályktunartillögu um vegáætlun fyrir árið 1974, með þeirri
breytingu, að áformuð hækkun markaðra tekjustofna vegasjóðs, sem samkvæmt
fjáröflunarfrumvarpi til vegagerðar átti að taka gildi 1. maí, tæki gildi 1. september, en téð frumvarp náði eigi fram að ganga á þinginu. Var áætlað, að þessi
frestun á hækkun markaðra tekjustofna lækkaði tekjur vegasjóðs um 203.5 m.kr.
á árinu 1974 frá því, sem áætlað var í þingsályktunartillögunni um vegáætlun fyrir
það ár.
1 þessari bráðabirgðavegáætlun voru ekki teknar með neinar fjárveitingar, sem
teknar höfðu verið upp i tillögu að vegáætlun vegna fyrirhugaðra breytinga á vegalögum, þar sem frumvarp þar að lútandi náði eigi fram að ganga á þinginu. Þá
voru og felldar niður úr upphaflegu tillögunni fjárveitingar, sem miðaðar voru
við hækkanir umfram beinar verðhækkanir, eins og til breytingar á snjómokstursreglum, aukið framlag til girðinga o. fl.
I. Tekjur vegasjóðs árið 1974.
(Upphæðir í millj. kr.)
1.1.
1.
2.
3.

Fastír liðir:
Innflutningsgjald
Þungaskattur ...
Gúmmígjald ....

1121
311
105

1 537

Endurgr. innfl.gjald . .
Endurgr. þungaskattur

18
15

33

4.

1 504
362

Ríkisframlag

1 866
1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sérstök fjáröflun:
Skeiðarársandur...........
Hraðbrautir .................
Kópavogur ...................
Djúpvegur.....................
Norður- og Austurvegur
Aðrar framkvæmdir ...

400
100
80
80
500

1 160
3 026

Halli í lok árs 1974 ...............
Fjárveiting til gr. halla 1974
Markaðar tekjur umfr, áætl.

418.4
4-60.0
4-29.8

Aukafjárv. til greiðslu halla

328.6

328.6

3 354.6
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í bráðabirgðavegáætluninni voru breytingar á einstökum flokkum framkvæmda
frá tillögu að vegáætlun fyrir árið 1974 það litlar, að þær voru í aðalatriðum i samræmi við þær tillögur um frestun framkvæmda á árinu 1974, sem ræddar voru
við þingmenn einstakra kjördæma við undirbúning að afgreiðslu vegáætlunar á
Alþingi áður en þing var rofið.
II. Skipting útgjalda.
1974
2.1.
1.
2.
3.
4.

Stjórn og undirbúningur:
Skrifstofukostnaður..................................................................................
Verkfrœðilegur undirbún...........................................................................
Umferðatalning ........................................................................................
Eftirlaunagreiðslur....................................................................................

54.0
51.3
7.7
8.2

121.2

2.2. Viðhald þjóðvega:
1.
Sumarviðhald ............................................................................................
2.
Vetrarviðhald ............................................................................................
3.
Vegmerkingar............................................................................................

649.0
67.4
9.6

726.0

2.3.
1.
2.
3.
4.
5.

516.3
129.2
163.3
28.3

Til nýrra þjóðvega:
Hraðbrautir ..............................................................................................
Þjóðbrautir.................................................................................................
Landsbrautir..............................................................................................
Girðingar og uppgræðsla.........................................................................
Sérstakar áætlanir:
1. Skeiðarársandur ..................................................................................
2. Norður- og Austurvegnr...................................................................
3. Austurlandsáætlun..............................................................................
4. Norðurlandsáætlun ............................................................................
5. Djúpvegur........................................ ,...................................................
6. Þingvallavegur....................................................................................

400.0
0.0
107.0
175.6
105.3
81.0

1 706.0

2.4. Til fjallvega o. fl.:
1.
Aðalfjallvegir ............................................................................................
2.
Aðrir fjallvegir..........................................................................................
3.
Reiðvegir.....................................................................................................

4.7
6.9
0.5

12.1

2.5. Til brúagerða:
1.
Brýr 10 m og lengri..................................................................................
2.
Smábrýr .....................................................................................................

90.8
20.6

111.4

2.6. Til sýsluvega: ............................................................................................

38.0

2.7. Til vega í kaupst. og kauptúnum: ........................................................

183.7

2.8. Til véla- og áhaldakaupa:
1.
Til véla- og verkfærakaupa ...................................................................
2.
Til byggingar álialdahúsa.......................................................................

18.0
10.6

2.9. Til tilrauna i vegagerð..............................................................................
2.10. Halli á vegáætlun:
1.
1 lok árs 1973 .............................................................................................
2.
Halli á árinu 1974 ....................................................................................

28.6

9.2
267.0
151.4

418.4

3 354.6
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2.3. TIL NÝRRA ÞJÖÐVEGA.

1. Til hraðbrauta.
1974
m.kr.
1 Suðurlandsvegur:
1.-3. Hrunamannavegur —Selfoss ...........................................................................
4.
Rcykjavík — Selfoss...........................................................................................

80.9
13.3

41 Reykjanesbraut:
3.
tm Miðnesheiði ...................................................................................................

7.6

43 Grindavíkurvegur:
1.
Frá Reykjanesbraut til Grindavíkur .............................................................

15.4

45 Garðskagavegur:
2.
Keflavík — Garður..............................................................................................

1.0

4 0 Hafnarfj arðarvegur:
0.
Kópavogur —........................................................................................................
1.
Kópavogur — Engidalur ...................................................................................

80.0
33.3

1 Vcsturlandsvegur:
1.
Reykjavík — Kollafjörður................................................................................
2.
Um Kollafjarðarkleifar......................................................................................
7.
Um Brynjudals- og Botnsvog .........................................................................
8.
Vfir Borgarfjörð..................................................................................................

17.1
14.4
73.8
72.7

60 Vestfjarðavcgur:
1.
ísafjörður — Hnífsdalur ...................................................................................

9.5

1 Norðurlandsvegur:
1.
Um Lónsbrú .........................................................................................................
2.
Norðan Glerárhverfis..........................................................................................
3.
Frágangur á áfanga ISiVl ........................................................

20.7
20.7
2.0

92 Norðfjarðarvegur:
1.
Um Egilsstaði........................................................................................

7.6

Verkfræðilegur undirbúningur ......................................................................................
Skuldir frá fyrra ári vegna samningsbundinna vcrka ............................................

19.0
27.3

Alls

516.3

2. Til þjóðbrauta.
m.kr.
1

Suðurlandsvegur:
201—14 Vík — Dyrhólavegur ..................................................................................
201—16 Sýslumörk — Raufarfellsvegur .................................................................
201—18 Sandhólmavegur — Dímonarvegur...........................................................
201—20 Landeyjavegur — Hvolsvöllur .................................................................

0.9
4.4
1.0
2.0

31 Skálholtsvegur:
331—01 Hrunamannavcgur — Hvítá .....................................................................

0.4

3 4 Eyrarbakkavegur:
334— 03 Gaulverjabæjarvegur — Eyrarbakki .......................................................

2.6

35 Biskupstungnabraut:
335— 02 Þingvallavegur—Búrfellsvegur .................................................................

1.0
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m.kr.
36 Þingvallavegur:
436—01 Sýslumörk—Seljabrekka.............................................................................

5.8

1 Vesturlandsvegur:
501—14 Fomihvammur—sýslumörk.......................................................................

4.5

54 Ólafsvíkurvegur:
554—02 Vesturlandsvegur—Álftaneshrcppsv..........................................................
554—04 Hítará—Heydalsvegur ........................... ....................................................

1-5
5.0

57 Snsefellsnesvegur:
557—08 Stykkishólmsv.—Helgafellssveitarv...........................................................

2.0

574 Ctnesvegur:
574—07 Hellissandur—Ólafsvík................................................................................

6.2

60 Vestfjarðavegur:
560—03 Gröf—Snæfellsnesvegur .............................................................................

2.5

60 Vestfjarðavegur:
660—03 Tröllatunguheiði—Reykhólasveitarv........................................................
660—21 Svalvogavegur—Ketilseyri........................................................................
660—24 Ingjaldssandsvegur—Valþjófsdalsv...........................................................
660—28 Djúpvegur—ísafjörður, þéttbýlismörk ...............................................
660—32 Hnífsdalur þéttbýlismörk—Bolungavík þéttbýlismörk......................

7.0
5.0
2.9
1.1
4.0

62 Barðastrandarvegur:
662—02 Bijánslækur—Kross

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

9.5

68 Hólmavíkurvegur:
668—01 Norðurlandsvegur—Borðeyri.....................................................................

2.5

75 Sauðárkróksbraut:
775—01 Norðurlandsvegur—Reynistaður...............................................................

6.5

82 Ólafafjarðarvegur:
782—02 Knappsstaðir—Siglufjarðarvegur .............................................................

9.0

1 Norðurlandsvegur:
801—12 Aðaldalsvegur—Brún .................................................................................

10-9

80 Ólafsfjarðarvegur
882—06 Rípill—Ólafsfjörður.......................................................................................

9,5

85 Norðausturvegur:
885—16 Flugvöllur—Leirhöfn ..................................................................................
885—24 Axarfjarðarheiðarv.—Syðra-Áland .........................................................

19.8
L9

1 Austurlandsvegur:
901—11 Skóghlíð—Tunguvegur ................................................................................
901—14 Egilsstaðir—Upphéraðsvegur.....................................................................

0.4
L6

85 Norðausturvegur:
985—04 Hafnarvegur—Hundsvatnslækur .............................................................

4.3

96 Suðurfjarðavegur:
996—10 Stöðvarfjörður—Kambancsvegur .............................................................

7,5

917 Hlíðarvegur:
917—02 Hallgeirsstaðir—Eyjavegur .......................................................................

6.9

Samtals

129.2
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3. Til landsbrauta.
m.kr.
1 Suðurlandsvegur:
201—12 Hjörleifshöfði—Vík ......................................................................................

25 Þykkvabæjarvegur:
225--02 Hrafntóftir

Þykk\ ihær............................... .................... ...................

4.5

0.6

204 Meðallandsvcgur:
204—02 Fossar—-Syðrí-Fljótar ............................................ .....................................

251 Hólmabæjavegur:
251—01 Suðurlandsvcgur—Landcyjavcgur ...........................................................

0.4

282 Ásmundarstaðavegur:
282—01 Suðurlandsvegur—Ásvegur .......................................................................

0.9

33 Gaulverjabæj arvegur:
333—04 Stokkseyri—Eyrarbakkavegur .................................................................

1.4

38 Þorlákshafnarvegur:
338—03 Krísuvíkurvegur—Þorlákshöfn .................................................................

11.6

340 Auðsholtsvegur:
340—01 Hrunamannavegur—Auðsholt...................................................................

0.9

341 Langholtsvegur:
341— 01 Hrunamannavegur—Auðsholtsvegur .......................................................

2.0

44 Hafnavegur:
444—oi Reykjauesbraut—Hafnir ...........................................................................

0.5

48 Kjósarskarðsvegur:
448—01 Vesturlandsvegur—Meðalfellsvegur .........................................................
448—02 Meðalfellsvegur—sýslumörk.......................................................................

3.0
1.1

410 Eliiðavatnsvegur:
410—01 Suðurlandsvegur—Reykjanesbraut...........................................................

0.5

50 Borgarfjarðarbraut:
550—01 Vesturlandsvegur—Hagavegur .................................................................
550—05 Hvítá—Vesturlandsvegur............................................................................

7.0
2.2

55 Heydalsvegur:
555—01 Ólafsvíkurvegur—ölviskross .....................................................................

3.2

57 ðnæfellsnesvegur:
557—06 Narfeyri—Stykkishólmsvegur ...................................................................

2.0

528 Norðurárdalsvegur:
528—01 Vesturlandsvegur—Skarðsh.........................................................................

4.1

528 Hálsabæjavegur nyrðri:
528—01 Snæfellsnesv.—Bær (Um Hamraendagil)................................................

4.5

590 Klofhingsvegur:
590—04 Efribyggðarvegur—BalÍará .......................................................................

9.4

61 Djúpvegur:
661—19 Amardalur—flugvöllur ................................................................................

6.0
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m.kr.
63 Bildudalsvegur:
663— 04 Ketildalavegur—Foss .................................................................................

2.5

64 Flateyrarvegur:
664— 01 Vestfjarðavegur—Flateyri, þéttbýlismörk..............................................

2.3

65 Súgandafjarðarvegur
665— 04 Suðureyri—Staðardalur .............................................................................

1*9

625 Valþjófsdalsvegur
625—02 Flugvöllur—Kirkjuból ...............................................................................

1*2

635 Snæfjallastrandarvegur
635—01 Djúpvcgur—Hallsstaðir .............................................................................

1*9

72 Hvammstangavegur:
772—01 Norðurlandsvegur—Hvammstaugi ...........................................................

2.5

74 Skagastrandarvegur:
774—01 Norðurlandsvegur—Þverárfjallsvegur ....................................................
774—02 Þverárfjallsvegur—Skagavegur.................................................................

10.4
1*1

711 Vatnsnesvegur:
711—02 Skarð—Bergsstaðir ......................................................................................

1*0

722 Vatnsdalsvegur:
722—01 Norðurlandsvegur—Grímstuuguvcgur ....................................................

0*2

731 Svínvetningabraut:
731—02 Reykjabraut—Auðkúluvcgur.....................................................................

3.9

745 Skagavegur:
745—01 Skagastrandarvegur—Hlíð.........................................................................

3.6

802 Ólafsfjarðarvegur eystri:
802—02 Ólafsfjörður—Ólafsfjarðarvegur...............................................................

0.4

809 Hauganesvegur:
809—01 Ólafsfjarðarvegur—Hauganes ...................................................................

0.9

814 Staðarbakkavegur:
814— 01 Hörgárdalsvcgur—Staðarbakki .................................................................

3.7

815 Hörgárdalsvegur:
815— 01 Norðurlandsvegur—Ólafsfjarðarvegur....................................................

0.7

821 Eyjafjarðarbraut vestri:
821—01 Norðurlandsvegur—Finnastaðavegur......................................................

0.9

829 Eyjafjarðarbraut eystri:
829—01 Norðurlandsvegur—Munkaþverá ............................................................

0.9

832 Vaðlaheiðarvegur:
832— 03 Illugastaðavegur—Norðurlandsvegur......................................................

0.4

833 Illugastaðavegur:
833— 02 Vaðlalieiðarvegur—Illugastaðir.................................................................

1-1

836 Vaglaskógarvegur:
836—01 Vaðlaheiðarvegur—Lundur II...................................................................

0.6
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843 Lundarbrekkuvegur:
843— 01 Bárðardalsvegur eystri—Víðiker...............................................................

2.0

844 Barðardalsvegur eystri:
844— 01 Norðurlandsvegur—Arnarstaðir ...............................................................

10.0

849 Baldurheimsvegur:
849-01 Mývatnssveitarvegur—Litla-Strönd ........................................................

0.7

851 Út-Kinnarvegur:
851—01 Norðausturvegur—-Nípa .............................................................................

0.4

855 Fagranesvegur:
855—01 Staðarbraut—Fagranes...............................................................................

0.6

866 Austursandsvegur:
866—01 Norðausturvegur—Skógavegur .................................................................

0.5

1 Austurlandsvegur:
901—37 Hafnarvegur—flugvöllur.............................................................................
901—42 Kálfafellsstaður—Reynivellir.....................................................................

11.8
5.5

85 Norðausturvegur:
985—13 BæjarÖxl—Hölkná........................................................................................

4.0

923 Jökuldalsvegur:
923—01 Austurlandsvegur—Hákonarstaðir ...........................................................

2.8

937 Skriðdalsvegur:
937—02 Geirólfsstaðir—Austurlandsvegur .............................................................

1.0

939 Axarvegur:
939—01 Austurlandsvegur—Ódáðavatnsvegur ....................................................

0.6

944 Lagarfossvegur:
944—01 Borgarfjarðarvegur—Tunguvegur:
1. Borgarfjarðarvegur—Brú.....................................................................
2. Brú—Tunguvegur ..................................................................................

0.5
3.2

953 Mjóafjarðarvegur:
953— 01 Norðfjarðarvegur—Há-heiði ....................................................................

0.4

954 Helgustaðavegur:
954—02 Mjóeyri—Stóra-Breiðavík..........................................................................

2.5

962 Norðurdalsvegur í Breiðdal:
962—01 Austurlandsvegur—vegamót við Norðurdalsá ......................................

0.8

Samtals

163.3

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

161
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6.3. Austurlandsáætlun 1974.
m.kr.
1 Austurlandsvegur:
901—01 Sýslumörk—Víðidalur..................................................................................
901—29 Melrakkanes—Hof:
1. Geithellar—Hærukollsnes.....................................................................
2. Geithellnaárbrú ......................................................................................

8.7
34.4

92 Norðfjarðarvegur:
992—02 Seyðisfjarðarvegur—Mjóafjarðarvegur ...................................................
992— 10 Gangamunni E.—Kirkjuból.......................................................................

16«0
15.0

93 Seyðisfjarðarvegur:
993— 03 Sýslumörk—kaupstaður ..............................................................................

6*0

96 Suðurfjarðavegur:
996—02 Eyri—Hafranes ............................................................................................
996—08 Vík—Stöðvarfjörður....................................................................................

13.0
10.4

Samtals

107.0

3.5

6.4. Norðurlandsáætlun 1974.
68 Hólmavíkurvegur:
668—10 Hvalsá—Tröllatunguheiði .........................................................................

13.6

1 Norðurlandsvegur:
701—02 Brautarholt—Sveðjustaðir.........................................................................
701—10 Skagastrandarv.—Hvammur.....................................................................
701—14 Sauðárkróksbraut—Miklibær.....................................................................

18.0
14.0
15.0

75 Sauðárkróksbraut:
775—05 Sauðárkrókur—Siglufjarðarv.......................................................................

8.0

76 Siglufjarðarvegur:
776— 08 Reykjarhóll—Ólafsfjarðarv.........................................................................

20.0

1 Norðurlandsvegur:
801—01 Grjótá—Öxnadalsá ......................................................................................
801—08 Vaðlaheiðarv.—Grenivíkurv.........................................................................
801—10 Fnjóskadalsv. e.—Norðausturv...................................................................

15.0
15.0
10.0

82 Ólafsfjarðarvegur:
882—01 Norðurlandsv.—Hjalteyrarv.........................................................................

25.0

85 Norðausturvegur:
885—01 Norðurlandsvegur—Hólsgerði ...................................................................
885—10 Lón—Vestursandsvegur ..............................................................................
885—25 Syðra-ÁIand—Hafralónsá............................................................................

9.0
5.0
8.0

Samtals

175.6

Eyri ..................................................................................

25.3

6.5. Djúpvegur 1974.
61 Djúpvegur:
661—12, 13 og 14 Borg

6.6. Þingvallavegur 1974.
36 Þingvallavegur

81.0
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2.5. TIL BRÚAGERÐA
2.5.1. Brýr 10 m og lengri.
Nr. í
vegáætl.
10
26
30
31
34
35
37
41
43
45
48
49

Vegur
nr.
60
722
1
944
1
1
56
69
74
1
917
92

Heiti
Tunguá í Skutulsfirði .....................................................................
Kornsá í Vatnsdal ................................................ ...........................
Seljadalsá í Reykjadal ................................................ ..................
Lagarfljót hjá Fossi.............................................. ...........................
Bergá í Nesjum .................................................... ...........................
Keriingardalsá ....................................................... .........................
Kaldá í Hnappadal .............................................. .........................
Steinadalsá ............................................................. .........................
Laxá hjá Syðra-Hóli ............................................ .........................
Reykjadalsá í Reykjadal .................................... .........................
Kaldá í Jökulsárhlíð ............................................ .........................
Kaldakvísl á Fagradal ........................................ .........................
Svarfaðardalsá hjá Kotum..................................

Fjárv.
m.kr.
6.2
7.5
3.3
2.1
9.9
17.3
7.3
1.6
6.9
7.5
13.3
6.0
1.9

2.5.2. Til smábrúa

90.8
20.6

2.5. Til brúagerða

111.4

I. Innheimta tekna.
Samkvæmt bráðabirgðayfirliti ríkisbókhaldsins voru innkomnar tekjur vegasjóðs
31. desember 1974 eins og hér segir:
Skv. bráðab.
áætlun m.kr.
1.1. Bensíngjald:
Brúttótekjur............. .........................
Endurgreiðalur ......... .........................
1.2. Þungaskattur:
Brúttótekjur............. .........................
Endurgreiðslur........ .........................

1.3. Gúmmígjald ................. .........................
Samtals

1085
16 1 069

317
2

Mismunur
m.kr.

Rauntekjur
m.kr.
1 120
17 1 103

311
15

+34

296

+ 19

90

105

+ 15

1 474

1 504

30

315

1.1. Tekjur af bensíngjaldi.
Brúttósala á bensíni var áætluð 102.5 m.ltr. í bráðabirgðaáætlun. Raunveruleg sala varð hins vegar 104.4 m.ltr. Þessi aukning stafar fyrst og fremst
af gífurlegum innflutningi bifreiða á árinu, en skv. Hagtíðindum voru fluttar
inn 10 300 bifreiðar á árinu.
Ef gert er ráð fyrir, að afskráðar verði um 3 000 bifreiðar yrði bifreiðaeign landsmanna um 70 500 bifreiðar i árslok 1974.
Brúttósala á bensíni undanfarin finnn tekjuár hefur verið eins og hér segir:
1970
1971
1972
1973
1974

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

69.7
77.5
84.9
95.1
104.4

m.ltr.
m.ltr.
m.tlr.
m.ltr.
m.ltr.

1.2. Tekjur af þungaskatti.
Rauntekjur af þungaskatti urðu 19 m.kr. lægri en gert var ráð fyrir i
bráðabirgðaáætluninni. Ástæðan er sú, að fyrirhuguð hækkun kom seinna til
framkvæmda en fyrirhugað var.
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1.3. Tekjur af gúmmígjaldi.
Tekjur af gúmmígjaldi námu alls um 105 m.kr. á árinu. Samkvæmt því
hefur innflutningur á hjólbörðum, að meðtöldum hjólbörðum á innfluttum
bifreiðum numið alls um 2 340 tonnum. Aukning frá árinu 1973 er um 17.4%,
sem á að mestu rót sína að rekja til hins gífurlega innflutnings bifreiða á árinu.
Samsvarandi tölur fyrir innflutning hjólbarða s. 1. 5 ár eru eins og hér
segir:
1970
1971
1972
1973
1974

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

1
1
1
1
2

200
620
808
993
340

tonn
tonn
tonn
tonn
tonn

II. Skipting útgjalda.
2.1. STJÓRN OG UNDIRBÚNINGUR
2.1.1. Skrifstofukostnaður.
Útgjöld á þessum lið voru áætluð 54.0 millj. kr. í bráðabirgðavegáætlun, en
urðu 67.5 millj. kr. Auk almennra verðhækkana stafar þessi hækkun af tilfærslum milli launaflokka hjá ríkisstarfsmönnum, sem samið var um á miðju ári, með
gildi frá ársbyrjun. Einnig var haldið áfram þeirri stefnu að flytja aðsetur umdæmisverkfræðinga út í umdæmin og koma þar á fót skrifstofum, sem annist alla
bókhaldsþjónustu fyrir viðkomandi umdæmi. Eru þessar breytingar nú að mestu
um garð gengnar. Ennfremur hefur allt bókhald Vegagerðar ríkisins verið tekið
í tölvuvinnslu og er stefnt að því, að launaútreikningar sem víðast á landinu verði
unnir í tölvu. Þessar breytingar hafa að sjálfsögðu nokkurn aukakostnað i för með
sér meðan á þeim stendur, en verða í framtíðinni til mikils hagræðis, þar sem fljótari
og gleggri upplýsingar munu fást um stöðu hinna einstöku verkþátta og um starfsemi Vegagerðarinnar almennt.
2.1.2. Verkfræðilegur undirbúningur framkvœmda.
Fjárveiting var 50.3 millj. kr., en kostnaður á þessum lið varð nokkuð meiri.
Mestur hluti þess sem varð umfram fjárveitingu var færður á einstök verk.

Unnið var að verkfræðilegum undirbúningi framkvæmda í öllum vegaflokkum
með svipuðu sniði og á undanförnum árum.
Haldið var áfram að undirbúa flutning umdæmisverkfræðinga út á land og
búsetu þeirra í umdæmum. Á árinu 1973 var opnuð umdæmisskrifstofa á Selfossi
og vann þar einn tæknifræðingur, en haustið 1974 flutti umdæmisverkfræðingur
þangað. I Borgarnesi var opnuð umdæmisskrifstofa og vinnur þar einn tæknifræðingur, en ráðgert er að umdæmisverkfræðingur flytji þangað á árinu 1975.
Á undanförnum árum hafa vegaverkstjórar vegagerðarinnar verið kvaddir saman til tveggja daga fundar með umdæmisverkfræðingum þar sem ýmis tæknileg
atriði við vegagerð og kostnaðareftirlit með framkvæmdum hefur verið rætt, en
slíkum fundi, sem halda átti síðastliðið vor, var frestað til 1975.
2.1.3. Umferðartalning og eftirlit.
Fjárveiting var 7.7 m.kr.
A. Talning umferðar.
Umferðartalningu var haldið áfram með líkum hætti og undanfarin ár.
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Helstu niðurstöður eru þessar:
1. Áhrif hringvegarins,
Aukning meðalsumarumferðar á Suðurlands- og Austurlandsvegi frá
Hveragerði allt til Djúpavogs virðist vera um 120—130 bílar/dag. Má ætla,
að þetta sé sú aukning umferðar, sem er bein afleiðing af opnun hringvegarins. Við vegamót Austurlands- og Suðurfjarðarvegar greinist þessi umferð og er erfitt að fylgja henni eftir það.
2. Breytingar á sumarumferð i einstökum iandshlutum.
Á Suðurlandi hefur umferð yfirleitt aukist talsvert frá s. 1. ári. Á- Suðurlandsvegi virðist aukningin aðallega vera vegna opnunar hringvegarins og
er hlutfallslega mest austast. Á öðrum vegmn er aukningin um 15%. Undantekning er Þrengslavegur og Þorlákshafnarvegur, en á þeim hefur umferð
minnkað verulega frá síðasta ári.
Á Reykjanesi hefir umferð einnig aukist lítillega frá síðasta ári. Á
Vesturlandi hefir hún hins vegar víðast hvar minnkað frá fyrra ári, þótt á
nokkrum stöðum sé um aukningu að ræða. Á Norðurlandi var umferðin í
heild svipuð og árið áður, en á Austurlandi jókst hún um 50% frá 1973.
Ef athuguð er umferð á þeim stöðum, sem talið var á allt árið, kemur
í Ijós, að ársumferðin hefur viðast hvar aukist. Virðist aukningin vera að
meðaltali 4—5%.
Á fylgiskjölum nr. 2.1.3. — 1—4 eru talningarstaðir sýndir ásamt umferðartölum á hverjum stað.
B. Vegaeftirlit.
Eftirlit með öxulþunga bifreiða var með liku sniði og undanfarin ár, nema
hvað það var aukið til muna frá þvi sem áður var meðan frost var að fara
úr jörðu. Unnu þá 4—5 flokkar að eftirliti, en 1—2 annan tima ársins.
Auk þess að fylgjast með öxulþunga annaðist vegaeftirlitið einnig vigtun
á malarflutningabifreiðum i vegagerð.
Vegaeftirlitinu var af fjármálaráðuneytinu falið að fylgjast með ökumælum
dieselbifreiða, en það hafði sýnt sig, að misbrestur væri á að farið væri með
þá i samræmi við settar reglur.
Ennfremur hefir vegaeftirlitið annast umferðartalningu um land allt, svo
og merkingar vega sbr. 2.2.3.
2.1.4. Eftirlaunagreiðslur.
Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi vegaverkstjóra og ekkna þeirra, ásamt nokkurra fyrrverandi verkamanna, voru áætlaðar 8.2 millj. kr., en urðu 8.5 millj. kr.
sökum vísitöluhækkunar. Alls nutu 20 fyrrverandi verkstjórar, 13 verkstjóraekkjur
og 8 fyrrverandi verkamenn eftirlauna.
2.1.5. Áhrif verðhækkana.
Við gerð vcgáætlunar 1972—1975 voru kostnaðaráætlanir fyrir árin 1974—1975
miðaðar við áætlaða vísitölu framkvæmdakostnaðar i mars 1973, en þá áttu seinustu umsamdar almennar kauphækkanir i samningum frá desember 1971 að vera
komnar fram. Kostnaðarhækkanir urðu þó mun örari en gert hafði verið ráð fyrir
í vegáætluninni, þannig að strax vorið 1973 voru verðhækkanir orðnar 29—36%
hærri en gert hafði verið ráð fyrir að þær yrðu i mars það ár. Til að mæta þessu
var þá gripið til þess ráðs að fresta framkvæmdum i vega- og brúagerð um 130
m.kr. eins og nánar var greint frá i skýrslu ráðherra fyrir árið 1973.
Þegar unnið var að endurskoðun vegáætlunar fyrir árin 1974—1977 vorið 1974
var miðað við áætlaða visitölu i mars 1974, en þar voru teknar með almennar
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kauphækkanir skv. nýjuni kjarasamningum svo og áætlaöar hækkanir á vélatöxtum, sem þá voru ekki fullákveðnar. Eins og kunnugt er vannst ekki tími til að
afgreiða vegáætlunina á Alþingi þá um vorið. Þess í stað var ákveðið að unnið
skyldi eftir bráðabirgðaáætlun.
Frá þvi bráðabirgðaáætlunin var samin urðu nokkrar verðhækkanir eins og
fram kemur í töflu hér að neðan. Þessum verðhækkunum tókst að mestu leyti
að mæta i nýbyggingum vega þannig að ekki þurfti að grípa til enn frekari frestana
en orðið hafði. Hins vegar varð óhjákvæmilega nokkur halli á nýbyggingum brúa.
Framkvæmdavísitala:
]. Vfsitala vegáætl. .. ....................................................
2. Vísitala í mars 1974 ....................................................
3. Vísitala í ágúst 1974 ..................................................

Vegagerð
1 096
2 036
2 094

Viðhald
1 142
2 188
2 339

Brúagerð
1 651
3 354
3 502

Hækkun 1—2 ............. ....................................................
Hækkun 1—3 ........ ....................................................
Hækkun 2—3 ............. ....................................................

85.8%
91.1%
2.8%

Í91.6%
104.8%
6-9%

103.1%
112.1%
4.4%

2.2. VIÐHALD ÞJÓÐVEGA
Fjárveiting var 726.0 m.kr.
2.2.1. Sumarviðhald.
þessa liðar telst allur kostnaður við viðhald á auðum vegum og
af því fram að sumarlagi. Skiptist þessi liður í almennt viðhald, heflun, styrkingu vega, mölun og hörpun efnis, viðhald brúa og rykbindingu vega.
Eins og undanfarin ár var lögð mikil áhersla á, að sem minnst af viðhaldsfé
færi í vorviðgerðir, en sem mest til viðhalds og endurbóta á vegum. Lítill klaki
var í vegum síðastliðið vor, en samt bar þó nokkuð á vorskemmdum.
Reynt var eins og undanfarin ár að koma í veg fyrir vorskemmdir með því
að hafa eftirlit með öxulþunga bifreiða og takmarka hann þar sem nauðsyn krafði.
Sett hefur verið upp tafla, sem sýnir þær öxulþungatakmarkanir sem settar
voru síðastliðið vor. Brotnu strikin eru tákn fyrir 5 tonna hámarksöxulþunga, en
heildregnu strikin 7 tonna.
Yfirlit yfir þungatakmarkanir á vegum 1974.

Vegur eða svæði
__________________ ________________
Rangárvallas. og V.-Skaftafellss..........................................
Ámessýsla, vegur í uppsv.....................................................
Reykjaneskjörd.......................................................................
Borgarfj.- og Mýras. á öllum aðalv....................................
Snæfellsnes og Dalir.............................................................
Ðarðastrandars........................................................................
Isafjarðars................................................................................
Strandas....................................................................................
Norðurland, á flestum aðalvegum ....................................
Austurland..............................................................................
Austfirðir frá Fagurhólsmýri að Ðreiðdal .......................

10

Tímabil
Mars
Apríl
20 __ ___ ___ 10
20

Maí
10

~
1
|

------------ 5 tonna hámarksöxulþ.
— 7 tonna hámarksöxulþ.
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Eins og sést á töflunni eru takmarkanir mestar í ísafjarðarsýslu og á Austurlandi, en engar takmarkanir voru settar í Reykjaneskjördæmi, Rangárvallasýslu
og í V.-Skaftafellssýslu.
Vegagerðin á 4 mulningsvélasamstæður, sem mala efni í slitlag og jöfnunarlag
vega. Á Suðurlandi og Vesturlandi er stór mulningsvélasamstæða, sem vinnur annað
hvert ár á Reykjanesi og Suðurlandi, en hitt árið á Reykjanesi og Vesturlandi.
Síðastliðið sumar vann vélin á Reykjanesi og Vesturlandi. Stór mulningsvélasamstæða er einnig á Norðurlandi. A Vestfjörðum og Austurlandi eru minni mulningsvélar, sem eru hentugri til flutninga milli staða, en eru ekki jafn afkastamiklar
og hinar. Þessar mulningsvélar hafa ekki nægt og hefur því verið samið við einkaaðila um mölun.
Á árinu var keypt hörpusamstæða til notkunar á Vesturlandi. Einnig eru
hörpur á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi. Þessar hörpur vinna efni í
slitlag og jöfnunarlag.
Yfirlit yfir vinnslu efnis.
Mölun
m3

Svæði
Suðurland.................................
Reykjanes ................................
Vesturland ...............................
Vestfirðir ..................................
Norðurland................................
Austurland...............................

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Alls

14
38
68
10
106
26

200
600
500
400
100
100

263 900

Hörpun
ma

78
56
65
54

700
300
300
100

254 400

Samtals
m3
14
38
147
66
171
80

200
600
200
700
400
200

518 300

Meðalkostnaður á rúmmetra við mölun 322 kr/m8
Meðalkostnaður á rúmmetra við hðrpun 174 kr/m®

Á árinu 1974 urðu víða verulegar skemmdir á vegum vegna vatnavaxta.
í lok fehrúar flæddi Hvítá í Borgarfirði yfir bakka sina, en oRi ekki teljandi
tjóni.
I
Um miðjan apríl urðu miklar skemmdir á vegum í Arnarfirði vegna vatnsflóða og skriðufalla.
I lok október varð víða tjón í Borgarfirði af völdum flóða, meðal annars rauf
Bjarnadalsá vegfyilingu á Vesturlandsvegi.
í byrjun nóvember ollu vatnavextir nokkru tjóni á svæðinu frá Breiðamerkursandi að Djúpavogi.
I lok ágúst urðu miklar vegaskemmdir á Austurlandi, aðaRega á svæðinu frá
Bakkafirði og suður á Berufjarðarströnd. Tjón nam um 5.0 m.kr. á þjóðvegum,
en auk þess urðu skemmdir á sýsluvegum, er námu 2.3 m.kr.
2.2.2. Vetrarviðhald.
Óvenju snjólétt var frá byrjun febrúar til vors. Sem dæmi má nefna, að eftir
1. febrúar varð öxnadalsheiði aldrei ófær og Holtavörðuheiði var mokuð í siðasta
skipti 8. mars. Vegasamband komst á við ísafjörð 2. mai. Frekar lítill snjómokstur
var fram til nóvemberloka, en desember var mjög snjóþungur.
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Tafla 1 — Yfirlit yfir kostnað við vetrarviðhald 1967—1974.

Ár

Jan.-—júní
zn.kr.

Okt.—des.
m.kr.

Allt árið
m.kr.

Vísitala
viðhaldskostnaðar

17.8
25.5
18.3
34.0
34.0
24.4
59.0
91.6

10.2
6.4
13.4
12.0
18.7
30.8
40.1
65.9

28.0
31.9
31.7
46.0
52.7
55.2
99.1
157.5

571
665
812
902
046
252
550
339

1967 ........................... .........................
1968 ........................... .........................
1969 ........................... .........................
1970 ........................... .........................
1971........................... .........................
1972 ........................... .........................
1973 ........................... .........................
1974 ........................... .........................

1
1
1
2

Á verðl.
1974

Hlutfallstala

f 114.5
“ 112.0
£ 91.3
1 119.1
i 117.5
1 102.7
f 148.7
| 157.5

102.1
100.0
81.3
106.2
105.0
91.8
132.8
140.6

í töflu 2 er sýnt yfirlit yfir heildarviðhaldskostnað þjóðvega, og í aftasta dálki
töflunnar kemur fram, hve mikill hluti vetrarviðhaldið hefur verið af heildarviðhaldskostnaði.
Tafla 2 — Yfirlit yfir viðhaldskostnað þjóðvega 1967—1974.
Fjárv. í
vegaáætl.
m.kr.

Gjaldf.
kostn.
m.kr.

Heildarkostn.
m.kr.

Vetrarviðhald
m.kr.

1967 ............................. .....................
1968 ............................. .....................
1969 ............................. .....................
1970 ............................. .....................
1971............................. .....................
1972 ............................. .....................
1973 ............................. .....................
1974 ............................. .......................

134.0
139.4
175.0
197.4
250.0
355.0
375.0
726.0

155.8
176.8
182.2
222.0
260.9
367.3
421.8
807.0

154.4
174.0
178.6
223.1
263.9
358.3
430.3
837.0

28.0
31.9
33.0
48.6
52.8
54.1
99.1
157.3

Vetrarviðhald
sem hluti af
heildarkost.
o/
/o
18.1
18.3
18.5
21.8
10.0
15.1
23.0
18.8

Samtals

2 351.8

2 593.8

2 619.6

504.8

19.3

Ár

Skipting viðhaldskostnaðar.
Á meðfylgjandi töflum er sýnt yfirlit um skiptingu viðhaldskostnaðar fyrir
árin 1973 og 1974. Einnig er tilgreind lengd akfærra vega í hverju kjördæmi og

kostnaður af viðhaldi vega á km.
Viðhaldskostnaður þjóðvega árið 1973.
(Upphæðir í millj. kr)
AlVetrar- mennt
viðhald viðhald

Kjördœmi

Vegheflun

Viðhald Vinnsla Ryk- Tjón af
efnis binding flóðum
brúa

Suðurlands- .........
Reykjanes-...........
Vesturlands-.........
Vestfjarða-...........
Norðurl. vestra ..
Norðurl. eystra ..
Austurlands- ....

9.9
10.0
10.9
23.1
7.4
13.3
24.5

33.4
31.3
34.3
18.1
20.1
25.0
22.2

13.7
9.7
12.9
5.1
6.6
6.5
8.9

2.0
0.2
1.5
1.6
0.6
0.6
1.9

15.8
4.7
8.8
3.3
10.2
10.2
9.2

0.5
1.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5

Samtals

99.1

184.4

63.4

8.4

62.2

4.9

0.3

Samtals

Lengd
Kostn. á
akfærra km vegar
vega í km í þús. kr.

0.4
3.6
1.0
0.2
2.4

75.6
57.6
69.4
55.4
46.4
56.3
69.6

1 463
353
1 350
1 227
1 048
1 237
1 426

51.7
163.2
51.4
45.2
44.3
45.5
48.8

7.9

430.3

8 104

53.1
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Viðhaldskostnaður þjóðvega árið 1974.
(Upphæðir í millj. kr)
AlVetrar- mennt
viðhald viðhald

Kjördæmi

Veg- Viðhald
heflun
brúa

Hörpun
Ryk- Vatnaog
mölun binding skemmdir Samtals

Kostn. á
Lengd
akfærra km vegar
vega 1 km í þús. kr.

11.9
16.0
18.9
30.2
11.7
28.2
40.4

60.2
76.7
61.7
39.2
29.5
43.4
42.1

24.4
13.9
24.6
9.0
10.8
15.4
22.2

4.4
0.6
3.6
6.4
1.6
1.2
6.4

4.8
14.8
41.4
14.9
9.1
25.1
20.8

6.0
3.0
3.1
1.6
3.0
3.5
2.2

1.9
1.2
2.0
4.0
2.0
2.3
15.7

113.6
126.2
155.3
105.3
67.7
119.1
149.8

1 468
376
1 365
1 269
1 048
1 235
1 450

77.4
335.6
113.8
83.0
64.6
96.4
103.3

Samtals 157.3

352.8

120.3

24.2

130.9

22.4

29.1

837.0

8 211

101.9

Suðurlands- .........
Reykjanes-...........
Veaturlands-.........
Veetfjarða-...........
Norðurl. vestra ..
Norðurl. eyetra .,
Austurlands- ....

2.2.3. Vegmerkingar.
Á árinu var einkum unnið við uppsetningu og framleiðslu á nýjum leiðarmerkjum.
Búið er að steypa niður festingar við flest vegamót á landinu, sem merkt verða
með nýju leiðarmerkjunum. Einnig er lokið uppsetningu merkjanna sjálfra á Suðurlandi, Suðvesturlandi og hluta af Dalasýslu.
Unnið var að undirbúningi að framleiðslu á nýrri gerð vegvísa.
Jafnframt var unnið að viðhaldi og lagfæringum á aðvðrunarmerkjum á þjóðvegunum, einkum vegna þjóðhátíðahalds víða á landinu.

2.3. TIL NÝRRA ÞJÓÐVEGA
2.3.0. Lán til vegaframkvœmda.
1. Föst lán til vegaframkvæmda.
Samkvæmt heimild í fjárlögum og lögum nr. 48/1974 um happdrættislán til
Djúpvegar og í samræmi við bráðabirgðavegáætlun var aflað fastra lána til nokkurra
sérstakra framkvaemda, sem hér segir:
1.
2.
3.
4.
5.

Skeiðarársandur..................................................
Hraðbrautir .........................
Hafnarfjarðarvegur............................................
Djupvegur.............................................................
Til annarra framkvæmda á vegáætlun...........
Samtals

400.0
100.0
80.0
80.0
506.0

millj.
—
—
—
—

kr.
—
—
—
—

1 266.0 millj. kr.

Lán til framkvæmda á Skeiðarársandi er innkomið andvirði seldra happdrættisskuldabréfa á árinu, en á árunum 1972 og 1973 voru seld bréf fyrir samtals 330
millj. kr., og á fjárlögum þessa árs er heimild til sölu slikra bréfa að fjárhæð 110
millj. kr., og á þannig að vera að fnllii séð fyrir lánsfé til þessara framkvæmda.
Lán til hraðbrauta að upphæð 100 millj. kr. fór til framkvæmda á Vesturlandsvegi um Kollafjarðarkleifar, Brynjudals- og Botnsvog, og á Suðurlandsvegi i Flóa.
Lán til Hafnarfjarðarvegar að upphæð 80 millj. kr. fór til framkvæmda á Kópavogshálsi, en Hafnarfjarðarvegur gegnum Kópavog var gerður að þjóðvegi frá og
með 1. janúar 1974.
Alþt. 1974, A. (96. löggjafarþing).
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Lán til Djúpvegar að upphæð 80 millj. kr. er innkomið andvirði seldra happdrættisskuldabréfa samkv. lögum nr. 48/1974, en framkvæmt var einungis fyrir
25 millj. kr. af þessu lánsfé, og eru því 55 millj. kr. til ráðstöfunar á árinu 1975.
Lán að upphæð 500 millj. kr. (sem var 506 millj. kr. að meðtöldum lántökukostnaði) var notað til að brúa það bil, sem var milli tekjuöflunar annars vegar,
þ. e. markaðra tekna og ríkisframlags og áætlaðra framkvæmda samkvæmt bráðabirgðavegáætlun hins vegar.
Ríkissjóður sá nú sem fyrr uin greiðslu vaxta og afborgana af öllum föstum
lánum til vegagerðar og yfirtók auk þess í ársbyrjun öll föst lán, sem tekin höfðu
verið til Hafnarfjarðarvegar gegnum Kópavog, þar eð sá vegur var þá gerður að
þjóðvegi, eins og áður er sagt. Eftirfarandi tafla sýnir hreyfingar á lánum þessum
á árinu:
Lán yfirtekin af ríkissjóði.
(Upphæðir í millj. kr.).
Skuldir í árslok 1973 .......................................................................
Yfírtekin lán vegna Hafnarfj.vegar..............................................

2 081.0
166.7
2 247.7

Ný lán á árinu...............................................................
Gengistap .......................................................................

1 166.0
551.2

1 717.2
3 964.9

Afborganir.....................................................................
Greitt bráðabirgðalán..................................................

205.0
174.5

379.5

Skuldir í árslok samtals...................................................................

3 585.4

Af ofangreindum iánum voru erlend lán miðað við gengi í árslok samtals
2 256.9 millj. kr. og hækkuðu á árinu um 551.1 millj. kr. vegna óhagstæðrar gengisþróunar. Innlend verðtryggð ián voru samtals 1 258.8 millj. kr. á nafnverði, þannig
að meginhluti þessara lána er nú sem fyrr annað hvort háður gengi eða vísitölu
byggíngarkostnaðar.
Auk framangreindra lána tók ríkissjóður lán að upphæð 22.5 millj. kr. til vegaframkvæmda fyrir Þörungavinnsluna á Reykhólum.
Varðandi greiðslu vaxta af lánum þessum visast til kafla 2.3.6. hér að aftan.
2. Bráfiabirgðalán til vegaframkvæmda.
Á árinu voru tekin bráðabirgðalán að upphæð samtals 15.4 millj. kr. Þar af
voru lán að upphæð 8.7 millj. kr. sem ekki var fjárveiting fyrir á vegáætlun. En
i þeim tilvikum var um að ræða framkvæmdir, sem brýna nauðsyn bar til að ljúka
og var haft um þetta fullt samráð við þingmenn viðkomandi kjördæma. Af lánsfé
þessu voru 10.4 millj. kr. lánaðar af heimamönnum í viðkomandi héruðum, en 5
millj. kr. Iánaði menntamálaráðuneytið af stofnfjárveitingarfé skóla til Iagfæringar
á veginum milli Vopnafjarðarkauptúns og Torfastaðaskóla og var engin fjárveiting
fyrir því á vegáætlun. Auk þessa var engin fjárveiting á vegáætlun 1974 til greiðslu
á samtals 12.1 millj. kr. af bráðabirgðalánum teknum 1973, og hefði þetta fé því
átt að endurlánast til 1975, en þar sem þessi lán voru mjög þungur baggi á viðkomandi sveitarfélögum var endurgreiðsla þeirra heimiluð í desembermánuði s. 1.
sem umframgreiðsla lír ríkissjóði á því ári gegn fjárveitingu á vegáætlun 1975,
Bráðabirgðalán i árslok voru því eigi nema 15.4 millj. kr„ ef frá er talin þessi
12.1 millj. kr. umframgreiðsla úr rikissjóði, og skiptust þau þannig:
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Árslok 1973
þús. kr.
1. Til þjóðbrauta ............................................................... .............
3 500
2. Til landsbrauta............................................................... ..............
17 791
3. Til sýsluvega................................................................... .............
1 200
Samtals
4. Til viðhalds þjóðvega ..................................................

22 491
950

Árslok 1974
þús. kr.
6 450
7 848
680
14 978
378

Samtals
5. Lán ríkissjóðs til endurgr. bráðabirgðalána frá 1973 ...........

23 441
0

15 356
12 093

Samtals

23 441

27 449

I greinargerð um framkvæmdir á einstökum vegum hér á eftir er nánar greint
frá þessum bráðabirgðalánum.
2.3.1. Til hraðbrauta.
1 Suðurlandsvegur:
1—3. Hrunamannavegur—Selfoss:
Fjárveiting var 80.9 m.kr. Vegurinn, sem er 14.0 km, var boðinn út
og samningur gerður við lægstbjóðanda, Istak h.f. og Sveinbjörn Runólfsson s.f., i júlí s. 1. um að framkvæma verkið á tveimur árum, 1974 og
1975, og var upphæð samnings 170.0 m.kr. Vegurinn er með 6.5 m breiðri
akbraut úr olíumöl og 1.0 m breiðum öxlum og er að mestu byggður ofan
á gamla veginn. Lokið er lögn olíumalar á nær 2 km og undirbyggingu
á öðrum 2 km. Einnig er lokið byggingu brúar á áveituskurð við Skeggjastaði, sem gerð var af Vegagerð ríkisins (sbr. kafla um brúagerðir) og
langt komið byggingu brúar á Eystri-Mókeldu. Nokkrar breytingar frá
útboði eru fyrirsjáanlegar, einkum er varðar brúagerðir á Mókeldur og
kaflann milli þeirra.
4. Framkvæmdir á leiðinni Reykjavík—Selfoss:
Fjárveiting var 13.3 m.kr., og var ætlunin að verja henni til að ljúka
frágangi vegsvæðis, kaupum á landi og færslu girðinga, einkum á áfanganum næst Reykjavik. Færslu girðinga og frágangi var lokið, en matsmáium vegna landakaupa þokaðist lítið, þótt staðið hafi yfir frá 1970.
óútkljáð eru einnig nokkur mál um námukostnað.
40 Hafnarfjarðarvegur:
1. Kópavogur — 2. Kópavogur—Engidalur:
Samkvæmt samkomulagi milli Samgönguráðuneytisins og Kópavogskaupstaðar varð Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi þjóðvegur frá 1. jan. 1974,
en hafði áður verið þjóðvegur í þéttbvli Kópavogs. Frá sama tíma yfirtók
Vegagerð ríkisins gerð vegarins og verksamninga, sem gerðir höfðu verið
við fyrirtækið Þórisós—Hlaðbæ.
Fjárveiting til vegarins var 80.0 m.kr. skv. sérstakri fjáröflun og 33.3
m.kr. skv. bráðabirgðaáætlun vegáætlunar 1974. Fjárveitingu var varið tii
endanlegs uppgjörs við Kópavogskaupstað, greiðslu hluta í undirgöngum
undir rampa af Digranesvegi, hluta af stoðmúr með vesturkanti gjár, til
hönnunar bruar á Álfhólsvegi og undirstöðu hennar, sprenginga, útgraftar
og endurfyllingar i vesturbraut, lengingar austurbrautar til suðurs, gerðar
rampa af Hafnarfjarðarvegi á Hábraut og rampa af Digranesvegi á Hafnarfjarðarveg, gatnamóta við bæjargötur Kópavogs, holræsa, lýsingar vegarins
og fasteignakaupa. Auk þess var lagður vegur frá enda Karlabrautar i
Garðahreppi yfir malargryfjur i Smárahvammi og fæst með því möguleiki
til að beina umferð Hafnarfjarðarvegar þar i gegn, þegar umferðarslys
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eða framkvæmdir við viðhald vegarins valda verulegum töfum umferðar
á kaflann milli Fífuhvammsvegar í Kópavogi og Goðatúns í Garðahreppi,
en i slikum tilfellum þurfti áður að beina umferðinni upp i Breiðholt og
Rjúpnahæð.

41

Reykjanesbraut:
3. l'm Miðnesheiði:
Fjárveiting var 7.6 m.kr. og var varið til lokafrágangs axla og vegsvæðis.

43 Grindavfkurvegur:
Fjárveiting var 15.4 m.kr. Lokið var við frágang, vegsvæðis og axla.
45 Garðskagavegur:
1. Um Garðinn:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Unnið var að lagfæringum á öxlum og fláum.
1 Vesturlandsvegur:
1. Reykjavfk—Kollafjörður:
Fjárveiting var 17.1 m.kr., og var ætlunin að verja henni til að ljúka
frágangi vegsvæðis, færslu girðinga og kaupa á landi og skaðabóta. Vegna
manneklu tókst aðeins að Ijúka litlum hluta frágangs og færslu girðinga
og matsmálum þokaði nær ekkert, þótt staðið hafi yfir frá 1971.
2. Um Kollafjarðarkleifar:
Fjárveiting var 14.4 m.kr. Lokið var við framkvæmdir, sem hófust
sumarið 1973, þar með lögn oliumalarslitlags á þann hluta, sem ekki tókst
að ljúka við 1973.
7. Brvnjudals- og Botnsvogur:
Fjárveiting var 73.8 m.kr. Unnið var að gerð nýs vegar frá Fossá að
Múlanesi, um 3.0 km. Lokið var byggingu brúar á Brynjudalsá og gerð
undirbyggingar og malarslitlags til bráðabirgða. Kaflinn var tekinn í notkun.
8. Yfir Borgarfjörð:
Fjárveiting var 72.7 m.kr. Framkvæmdum var frestað, en gerðar ýmsar
undirbúningsrannsóknir sbr. kafla um verkfræðilegan undirbúning hér á
eftir.
1 Norðurlandsvegur:
1. Um Lónsbrii — 2. Norðan Glerárhverfis:
Fjárveiting var 41.4 m.kr. Lokið var
slitlags á kaflanum frá mörkum þjóðvegar
mótum Blómsturvallavegar, alls um 3.4 km
3. Frágangur á áfanga NVl:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Lokið var við
inni, sem gerð verður n. k. sumar.

undirbyggingu og gerð malari þéttbýli á Akureyri að vegaásamt byggingu brúar á Lónið.
frágang, að sáningu undanskil-

60 Vestfjarðavegur:
1. ísafjörður—Hnífsdalur:
Fjárveiting var 9.5 m.kr., og ákveðið var að vinna til viðbótar fyrir
4.0 m.kr. t samvinnu við sveitarfélög á norðanverðum Vestfjörðum var
siðsumars hafin framleiðsla malbiks í malargryfjum við Skutulsfjörð og
samið við Oliumöl h.f. um malbiltsgerð. Lagt var malbik á 1400 m langan
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kafla frá ísafirði áleiðis til Hnífsdals, en hætta varð við frekari lögn vegna
þess hve tiðarfar var óhagstætt, enda langt liðið hausts. Auk þess var lagfærð grjótvörn í fjöru og ræsaendar, sem aflagast höfðu vegna sjávargangs.
92 Norðfjarðarvegur:
1. Um Egilsstaði:
Fjárveiting var 7.6 m.kr. Keypt var blönduð olíumöl af Egilsstaðakauptúni og hún lögð á um 0.7 km gegnum kauptúnið.
Verkfræðilegur undirbúningur:
Fjárveiting var 19.0 m.kr. Eftirfarandi er það helsta, sem gert var á árinu:
34 Eyrarbakkavegur:
Haldið var áfram mælingum og athugunum á kaflanum frá Selfossi að
Eyrarbakka.
38 Þorlákshafnarvegur:
Gerð var lokaáætlun um nýjan veg frá vegamótum við Þrengslaveg til
Þorlákshafnar.
36 Þingvallavegur:
Gerð var lokaáætlun um breytingu veglínu við Bugðu, Köldukvisl og
Suðurá.
40 Hafnarfjarðarvegur:
Tekið var við hönnun vegarins uni Kópavog af ráðunautum Kópavogsbæjar. Hefur hönnunin verið endurskoðuð og fram haldið suður fyrir
Kópavogslæk og að nokkru suður fyrir Arnarnes.
41 Reykjanesbraut:
Vegna skipulags Reykjavíkur, Kópavogs og Garðahrepps og vegna
lagnar hitaveituæðar frá Breiðholti til Hafnarfjarðar var gerð lokahönnun
um legu vegarins frá Breiðholtsbraut að Vífilsstaðavegi við Vífilsstaði og
hefur sú lega verið staðfest af skipulagsyfirvöldum.
45 Garðskagavegur:
Lokaáætlun var gerð um kaftann frá Reykjanesbraut að Garði í Gerðum.
í V esturlandsvegur:
Unnið var nokkuð að áætlanagerð kaflans um Kiðafell.
Hafin var rannsókn á lífríki Laxárvogs í Kjós með tilliti til vegagerðar. Er það verk unnið af Líffræðistofnun Háskólans.
Gerð var lokaáætlun um kaflann frá Brynjudalsvogi fyrir Múlanes.
Lokið var rannsókn á lífríki Botnsvogar og skilyrði frá Náttúruverndarráði fyrir vegagerð á þeim tveimur leiðum yfir voginn, sem helst
koma til greina, voru lögð fram. Gerð var frumáætlun fyrir báðar leiðirnar, en ákvörðun um, leiðarval hefur ekki verið tekin. Gagnasöfnun
vegna lokaáætlunar má heita lokið.

1294

Þingskjal 409
Haldið var áfram undirbúningi mannvirkjagerðar í Borgarfirði. Gerðar voru líkantilraunir til að kanna rennsli um væntanlegt brúarop og
önnur vatnafræðileg áhrif mannvirkjagerðar. Þá voru einnig gerðar athuganir á framburði í firðinum og gerðar frekari botnrannsóknir, einkum á þeim svæðum fjarðarins, þar sem fyrirhuguð brú verður. Loks
voru gerðar athuganir á mengunarhættu vatnsbóls Borgnesinga vegna
efnistöku á Seleyri og í Ytra-Seleyrargili og hugsanlegri færslu vatnsbólsins vegna fyrrnefndrar hættu.
Haldnir voru tveir fundir með heimaaðilum og þeim kynntar. tillögur
Vegagerðar rikisins um mannvirkjagerðina.
60 Vestfjarðarvegur og 61 Djúpvegur:
Gerð var lokaáætlun um veginn frá Úlfsá út fyrir Tunguá, en verið
er að athuga frekar kaflann frá Tunguá út að þéttbýlismörkum Isafjarðar
í samvinnu við þá aðila, sem vinna að aðalskipulagi ísafjarðar.
1 Norðurlandsvegur:
Gerð var frumáætlun og arðsemisathugun á veginum frá Varmahlíð að
Silfrastöðum og lokaáætlun um kaflann frá Varmahlíð að Vallarnesi.
Gerð var lokaáætlun um kaflann frá Dvergasteini að þéttbýlismörkum
Akureyrar.
Undirbúningsathugunum vegna lokaáætlunar fyrir kaflann frá Ólafsfjarðarvegi að Dvergasteini er nú nær lokið.
Hafin var rannsókn á lífriki á óshólmum og leirum Eyjafjarðarár, en
henni mun ekki ljúka fyrr en sumarið 1975.

531 Borgarnesbraut:
1. Borgarnes:
Heimilað var að verja 8.0 m.kr. til að undirbyggja og steypa slitíag á
0.35 km kafla framhalds þéttbýlisvegar i Borgarnesi, en ætlunin er að
tengja Vesturlandsveg yfir Borgarfjörð inn á þennan kafla í fyrstu. Ekki
tókst að ljúka verkinu vegna tíðarfars, en hafin var gerð undirbyggingar,
færslu lagna og lögn regnvatnsræsa.
60 Vestfjarðavegur:
2. Djúpvegur—ísafjörður:
Heimilað var að verja 9.0 m.kr. og inneign frá fyrra ári, 1.1 m.kr., til
að gera nýjan vegarkafla milli Úlfsár og Tunguár ásamt tengingu að nýlegum kafla neðst í Dagverðardal og bráðabirgðatengingu norðan Tunguár.
Ekki tókst að ljúka framkvæmdum vegna tíðarfars.
99 Hafnarvegur:
1. Þéttbýlismörk—mj ólkurbú:
Lögð var olíumöl á 0.9 km langan kafla í framhaldi af þéttbýlisvegi
Hafnar.
Gert er ráð fyrir því, að þær 38 m.kr., sem heimilað var að verja til ofangreindra framkvæmda af geymslufé hraðbrauta verði tekið með útgjöldum á árinu,
sbr. lið 2.10.
Á síðastliðnu sumri létu kauptúnin í Vík í Mýrdal, Hvolsvelli og Hellu leggja
olíumalarslitlag á götur og þjóðvegarkafla í þéttbýli. Þar sem ekki var talið líklegt, að farið yrði með blöndunarstöð og útlagningartæki á þessa staði á næstu
árum, komu fram mjög sterkar óskir frá þessum kauptúnum um það, að lögð yrði
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olíumöl á stutta kafla Suðurlandsvegar um og framhjá kauptúnunum. Var heimilað
að verja til þessara framkvæmda 13 m.kr. af geymslufé hraðbrauta, og skiptist
það eins og að neðan greinir.
Þá var af hliðstæðum ástæðum heimilað að verja af geymslufé hraðbrauta
13.0 m.kr. til Vestfjarðavegar, þar sem flutt hafði verið til Isafjarðar stór malbikunarstöð ásamt útlagningartækjum, og var með þessu móti hægt að ná nothæfum
áföngum og taka í notkun nýja brú á leiðinni milli ísafjarðarkaupstaðar og flugvallarins.
Ennfremur var af geymslufé hraðbrauta heimilað að vinna fyrir 8.0 m.kr. í
Borgarnesbraut til að ná tengingu við fyrirhugaðan veg yfir Borgarfjörð.
Einnig var af geymslufé hraðbrauta heimilað að verja 4 m.kr. til byggingar
brúar á Brynjudalsá á sýsluvegi í Brynjudal og tengingu við þá brú, þar sem mjög
hagkvæmt var að láta vinnuflokk þann, sem vann að byggingu brúar á Brynjudalsá
á Vesturlandsvegi, vinna þetta verk jafnhliða.
1 Suðurlandsvegur:
00. Um Vík í Mýrdal:
Lögð var olíumöl á um 0.3 km langan kafla um Vík í Mýrdal.
01. Um Hvolsvöll:
Lögð var olíumöl á um 0.4 km kafla um Hvolsvöll.
02. Um Hellu:
Lögð var olíumöl á um 0.6 km kafla um Hellu.
2.3.2. Til þjóðbrauta.
1 Suðurlandsvegur:
201—14 Vík—Dyrhólavegur:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Lokið var við frágang og girðingar með
veginum við Rauðháls.
201—16 Sýslumörk—Raufarfellsvegur:
Fjárveiting var 4.4 m.kr. Fullgerður var 3.3 km langur kafli
inilli Jökulsár á Sólheimasandi og Eystri-Skóga.
201—18 Sandhólmavegur—Dímonarvegur:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Fjárveitinguna átti að nota til skurðgraftar og greiðslu á landbótum. Þar sem ekki reyndist unnt að fá

skurðgröfu varð að fresta þessum framkvæmdum.
210—20 Landeyjavegur—Hvolsvöllur:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Framkvæmdum er ólokið.
31 Skálholtsvegur:
331—01 Hrunamannavegur—Hvítá:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
34 Eyrarbakkavegur:
334—03 Gaulverjabæjarvegur—Eyrarbakki:
Fjárveiting var 2.6 m.kr. Lokið var við frágang á kaflanum
ofan Eyrarbakka, sem lagður var 1973.
35 Biskupstungnabraut:
335— 02 Þingvallavegur—Búrf ellsvegur:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Áætlað var að nota fjárveitinguna til
landbóta og efniskaupa en samningum um þau atriði var ekki lokið
á árinu.
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36 Þingvallavegur:
436—01 Sýslumörk—Seljabrekka:
Fjárveiting var 5.8 m.kr. Vegna þjóðhátíðar á Þingvöllum var
auk þess sérstök fjárheimild til Þingvallavegar (sjá 2.3.Ö.6).
1 Vesturlands vegur:
501—14 Fornihvammur—sýslumörk:
Fjárveiting var 4.5 m.kr. Fullgerður var aö mestu og tekinn i
notkun 0.8 km langur kafli um Hæðarsteinsbrekku.
54 Ólafsvíkurvegur:
554—02 Vesturlandsvegur—Álftaneshreppsv.
Fjárveiting var 1.5 m.kr. Lokið var frágangi á 1.5 km löngum
kafla um Langá, sem tekinn var í notkun 1973.
554—04 Hítará—Heydalsvegur:
Fjárveiting var 3.0 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 1.0
km langur kafli um nýja brú á Kaldá.
57 Snæfellsnesvegur.
557—08 Stykkishólmsvegur—Helgafellssveitarvegur.
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 0.6
km langur kafli um afleggjara að Bjarnarhöfn.
574 Útnesvegur.
574—07 Hellissandur—Ólafsvík:
Fjárveiting var 6.2 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 1.0
km langur kafli ofan Hellissands.
60 Vestfjarðavegur:
560—03 Gröf—Snæfellsnesvegur:
Fjárveiting var 2.5 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 0.7
km langur kafli um Gröf.
60 Vestfjarðavegur:
660—03 Tröllatunguheiði—Reykhólasveitarvegur.
Fjárveiting var 7.0 m.kr. Byggður var 1.3 km langur kafli um
Klett. Frágangi er ólokið.
660—21 Svalvogavegur—Ketilseyri:
Fjárveiting var 5.0 m.kr. Byggður var 2.9 km langur kafli um
Hvamm.
660—24 Ingjaldsvegur—Valþjóf sdalsvegur:
Fjárveiting var 2.9 m.kr. Lokið var tengingu nýrrar brúar yfir
Gemlufallsá og ný tenging Ingjaldssandsvegar við Vestfjarðaveg.
660—28 Djúpvegur—Isafjörður, þéttbýlismörk.
Fjárveiting var 1.1 m.kr. Um framkvæmdir sjá 2.3.1.
660—32 Hnífsdalur—Bolungavík:
Fjárveiting var 4.0 m.kr. Endurbyggður var 0.3 km langur kafli
austan Seljadals. Ólokið er ræsagerð i Seljadal.
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62 Barðastrandarvegur:
662—02 Brjánslækur—Kross.
Fjárveiting var 9.5 ra.kr. Lokið var við 1.8 km langan kafla ura
Arnórsstaði og 1.2 km langan kafla um Rauðsdalsgrundir ásamt
byggingu ræsis yfir Rauðsdalsá.
68 Hólmavíkurvegur:
668 01 Norðurlandsvegur—Borðeyri.
Fjárveiting var 2.5 m.kr. Greidd var 2.0 m.kr skuld til Norðurlandsáætlunar frá 1973. Framkvæmdum var frestað.
668—03 Laxárdalsvegur—Fossá.
Fjárveiting var engin, en 0.7 m.kr. geymdar f. f. ári voru notaðar
til lagfæringa í Bæjarhreppi.
1 Norðurlandsvegur:
701—06 Víðidalsvegur e.—Gljúfurá:
Fjárveiting var engin, en innistæða f. f. ári 0.7 m.kr. Byggt var
ræsi yfir Grafarlæk og tengt með 0.4 km löngum kafla.
75 Sauðárkróksbraut:
775—01 Norðurlandsvegur—Reynistaður:
Fjárveiting var 6.5 m.kr. Greidd var skuld 3.4 m.kr. til Norðurlandsáætlunar, gengið var frá 2.0 km löngum kafla f. f. ári og bætt
við hann 0.4 km til norðurs frá Geldingaholti að Syðra-Skörðugili.
82 Ólafsfjarðarvegur:
782—02 Knappsstaðir—Siglufjarðarvegur:
Fjárveiting var 9.0 m.kr. Lokið var við undirbyggingu og lítinn
hluta af burðarlagi á 3.3 km löngum kafla frá Siglufjarðarvegi að
Molastöðum.
1 Norðurlandsvegur:
801—12 Aðaldalsvegur—Brún:
Fjárveiting var 10.0 m.kr. Tengd var ný brú yfir Seljadalsá
með 0.4 km löngum kafla, keyrt var burðarlag í 2.0 km langan kafla
norðan Reykjadalsár og ný brú á Reykjadalsá var tengd. Einnig
var undirbyggður og mölborinn að hluta 1.6 km langur kafli frá
Reykjadalsá að Brún.
82 Ólafsfjarðarvegur:
882—06 Rípill—Ólafsfjörður:
Fjárveiting var 0.5 m.kr. Unnið var við smálagfæringar og hreinsun í Ólafsfjarðarmúla.
85 Norðausturvegur:
885—16 Flugvöllur—Leirhöfn:
Fjárveiting var 10.8 m.kr. Undirbyggður var og að hluta mölborinn 4.5 km langur kafli um Leirhöfn.
885—24 Axarfjarðarheiðarvegur—Syðra-Áland.
Fjárveiting var 1.9 m.kr. Gengið var frá ræsaendum og snyrt
nýbygging frá 1972, Kollavik—Sævarland.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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1 Austurlandsvegur:
901—11 Skóghlíð—Tunguvegur:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. og innistæða f. f. ári var 0.3 m.kr. Lokið
var við 0.8 km langan kafla austan Rangár, sem tekinn var i notkun
1972. Einnig var endurnýjað eitt ræsi.
901—14 Egilsstaðir—Upphéraðsvegur:
Fjárveiting var 1.6 m.kr. Unnið var við frágang á 2.1 km löngum kafla innan söluskála, sem byggður var 1973, og settar upp
girðingar.
85 N orðaust urvegur:
985—04 Hafnarvegur—Hundsvatnslækur:
Fjárveiting var 4.3 m.kr. Undirbygging frá fyrra ári ofan Hölknár
var nú bætt og sá kafli, 2.6 km, yfirbyggður. Byrjað var á undirbyggingu á um 1.1 km kafla frá Hölkná að Hafnarvegamótum, en
ekki tókst að ljúka henni vegna slæmrar veðráttu.
985—07 Vesturdalsvegur—Vopnafj ör ður:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán að upphæð 5.0 m.kr.
Byggður var 1.8 km langur kafli frá kauptúni í átt að Torfastöðum.
Eftir er að leggja jöfnunarlag og slitlag og ljúka við frágang.
96 Suðurfjarðavegur:
996—10 Stöðvarfjörður—Kambanesvegur:
Fjárveiting var 7.5 m.kr. Greitt var bráðabirgðalán f. f. ári 4.0
m.kr. Lokið var við kaflann milli Óseyrar og Tóftár, sem tekinn
var í notkun á sl. ári, og vegurinn styrktur frá Tóftá að Kambaskriðum.
917 Hlíðarvegur:
917—02 Hallgeirsstaðir—Eyjavegur:
Fjárveiting var 6.9 m.kr. Byggður var 4.0 km langur kafli um
nýja brú á Kaldá.
2.3.3. Til landsbrauta.
1 Suðurlandsvegur:
201—12 Hjörleifshöfði—Vík:
Fjárveiting var 4.5 m.kr. Byggður var 1.4 km langur kafli til að
tengja nýja brú á Kerlingardalsá, en eftir er nokkuð af frágangsvinnu, svo og landbætur.
Enn fremur var tekið 0.9 m.kr. bráðabirgðalán til að byggja 260
m langan veg að verslunarhúsi Kaupfélags V.-Skaftfellinga austan við
Víkurkauptún. Þessi kafli verður síðar hluti af nýjum vegi austan við
kauptúnið.
25 Þykkvabæjarvegur:
225—02 Hrafntóftir—Þykkvibær:
Fjárveiting var 0.6 m.kr. Fjárveitingin var notuð til að endurbyggja 0.5 km langan kafla af veginum við Hrafntóftir.
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204 Meðallandsvegur:
204—02 Fossar—Syðri-Fljótar:
Fjárveiting var 2.2 m.kr. Mölborinn var 1.6 km langur kafli, sem
undirbyggður var 1973, milli Efri-Fljóta og Eldvatns. Eftir er nokkur
frágangur.
214 Kerlingardalsvegur:
214—01 Suðurlandsvegur—Bólstaður:
Fjárveiting var engin, en tekið var bráðabirgðalán að upphæð
1.3 m.kr. Byggður var 0.6 km langur kafli við Fagradal.
251 Hólmabæjavegur:
251—01 Suðurlandsvegur—Landeyjavegur:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Byggður var 0.3 km langur kafli við
Svanavatn.
268 Þingskálavegur:
268—01 Rangárvallavegur—Þingskálar:
Fjárveiting var engin, en innstæða f. f. ári 0.2 m.kr. Byggt var
ræsi við Þingskála.
282 Ásmundarstaðavegur:
282—01 Suðurlandsvegur—Ásvegur:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Framkvæmdum var frestað vegna ágreinings um legu vegarins.
33 Gaulverjabæjarvegur:
333—04 Stokkseyri—Eyrarbakkavegur:
Fjárveiting var 1.4 m.kr., og auk þess geymt frá fyrra ári 1.1 m.kr.
Lokið var við 0.5 km kafla við Hraunsá, sem byrjað var á árið 1973.
38 Þorlákshafnarvegur:
338—03

Krísuvíkurvegur—Þorlákshöfn:

Fjárveiting var 11.6 m.kr. Undirbyggður var 1.3 km langur kafli
sunnan við vegamót Þrengslavegar og Þorlákshafnarvegar.
340 Auðsholtsvegur:
340—01 Hrunamannavegur—Auðsholt:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Lagfærð var brekka við Syðra-Langholt
°g beygja við Birtingaholt.
341 Langholtsvegur:
341— 01 Hrunamannavegur—Auðsholtsvegur:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Fullgengið var frá veginum, sem byggður
var árið 1973, milli Efra- og Syðra-Langholts.
44 Hafnavegur:
444—01 Reykj anesbraut—Hafnir:
Fjárveiting var 0.5 m.kr. Fór til girðinga meðfram veginum vestan
Keflavíkurflugvallar.
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48 Kjósarskarðsvegur:
448—01 Vesturlandsvegur—Meðalfellsvegur:
Fjárveiting var 3.0 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
448—02 Meðalfellsvegur—sýslumörk:
Fjárveiting var 1.1 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
410 Elliðavatnsvegur:
410—01 Suðurlands vegur—Reykj anesbraut:
Fjárveiting var 0.5 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
50 Borgarfjarðarbraut:
550—01 Vesturlandsvegur—Hagavegur:
Fjárveiting var 7.0 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 1.5
km langur kafli um Geldingadraga.
550—05 Hvítá—Vesturlandsvegur:
Fjárveiting var 2.2 m.kr. Fór til greiðslu á skuld frá fyrra ári.
55 Heydalsvegur:
555—01 ólafsvíkurvegur—Ölviskross:
Fjárveiting var 3.2 m.kr. Fór til greiðslu á skuld frá fyrra ári.
57 Snæfellsnesvegur:
557—06 Narfeyri—Stykkishólmur:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Gerðar voru botnrannsóknir á Álftafirði,
en þeim er ekki lokið.
528 Norðurárdalsvegur:
528—01 Vesturlandsvegur—Skarðshamrar:
Fjárveiting var 4.1 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 1.0
km langur kafli frá Vesturlandsvegi að Norðurá.
582

Hálsabæjarvegur nyrðri:

582—01 Snæfellsnesvegur—Bær:
Fjárveiting var 4.5 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 0.7
km langur kafli um Hamraendagil.
590 Klofningsvegur:
590—4 Efribyggðarvegur—Ballará:
Fjárveiting var 9.4 m.kr. Bráðabirgðalán út á vegáætlun 1975 var
2.3 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 6.0 km langur kafli frá
Ballará að Skarðsá.
jrí— -

61 Djúpvegur:
661—17 Súðavik:
Af fjárveitingu til Djúpvegar (sjá 2.3.6.Ö) var lagður 1 km kafli
um Súðavík.
661—19 Arnardalur—Flugvöllur:
Fjárveiting var 6.0 m.kr. Lokið var við 2.0 km langa nýbyggingu
sunnan Arnardals.
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Bíldudalsvegur:

663— 04 Ketildalavegur—Foss:
Fjárveiting var 2.5 m.kr. Lokið var við 1.4 km langa nýbyggingu
um flugvöll I Fossfirði.
64 Flateyrarvegur:
664— 01 Vestfjarðavegur—Flateyri:
Fjárveiting var 2.3 m.kr. Unnið var við frágang og endurbyggingu á 1.3 km kafla frá Hólsá að Hvilft.
65 Súgandafjarðarvegur:
665—04 Suðureyri—Staðardalur:
Fjárveiting var 1.9 m.kr. Endurbyggður var 400 m kafli um Spilli.
625

Valþjófsdalsvegur:

625—02 Flugvöllur—Kirkjuból:
Fjárveiting var 1.2 m.kr. Unnið var að endurbótum um ófæru.
635 Snæfjallastrandarvegur:
635—01 Djúpvegur—Hallsstaðir:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Unnið var við endurbætur á 0.6 km löngum snjóþungum kafla um Hallsstaði.
72 Hvammstangavegur:
772—01 Norðurlandsvegur—Hvammstangi:
Fjárveiting var 2.5 m.kr. Tengt var ræsi, sem byggt var í Króksárgili með 0.3 km löngum vegi.
74 Skagastrandarvegur:
774 —01 Norðurlandsvegur—Þverárfjallsvegur:
Fjárveiting var 10.4 m.kr. Greidd var skuld við Norðurlandsáætlun
og umframeyðsla við brúarbvggingu frá fyrra ári að upphæð 4.3 m.kr.
Lokið var við tengingu brúarinnar yfir Laxá, 2.0 km, og settir
upp 215 m langir leiðarar við brúna.
774—02 Þverárfjallsvegur—Skagavegur:
Fjárveiting var 1.1 m.kr. og innistæða frá fyrra ári 1.1 m.kr. Ný
brú á Hallá var tengd með 0.5 km löngum kafla. Einnig var sett ræsi
í Syðri-Evjarlæk og tengt.
711

Vatnsnesvegur:

711-02 Skarð—Bergsstaðir:
Fjárveiting var 1.8 m.kr. Endurbyggður var 0.5 km langur kafli
um Hamarsá, vegna breytinga á brúnni.
722 Vatnsdalsvegur:
722—01 Norðurlandsvegur—Grimstunguvegur:
Fjárveiting var 6.2 m.kr. Lokið var við 2.6 km langan kafla frá
fyrra ári frá Norðurlandsvegi að Flóðvangi og lagður 1.1 km langur
kafli frá Flóðvangi að Miðhúsum, sem eftir er að ganga frá að hluta.
Einnig var lagður 1.0 km langur kafli um nýja brii á Kornsá og
lagfærðir tveir snjóastaðir hjá Nautabúi og í Ásbrekku.
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731 Svínvetningabraut:
731—02 Reykjabraut—Auðkúluvegur:
Fjárveiting var 3.9 m.kr. Lagður var 0.7 km langur kafli norðan
Svinavatns.
745 Skagavegur:
745—01 Skagastrandarvegur—Hltð:
Fjárveiting var 3.6 m.kr. Greidd var skuld að upphæð 0.3 m.kr.
og lokið var að mestu við 4.5 km langan kafla frá Spákonufelli að
Harastöðum.
745 -08 Skefilsstaðir—Þverárfj allsvegur:
Fjárveiting var engin en innstæða frá fvrra ári var 0.9 m.kr. Tengd
var ný brii vfir Bakká með 0.5 km löngum kafla.
802 Ólafsfjarðarvegur eystri:
802—02 ólafsfjörður—Ólafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Greidd skuld við Kleifaveg.
809 Hauganesvegur:
809—01 Ólafsfjarðarvegur—Hauganes:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Lokið var við að tengja þjóðveginn við
þéttbýliskjarnann á Hauganesi.
814 Staðarbakkavegur:
814—01 Hörgárdalsvegur—Staðarbakki:
Fjárveiting var 3.7 m.kr. Lagður var 1.1 km langur kafli norðan
við Flögu, ófrágenginn.
815 Horgárdalsvegur:
815— 01 Norðurlandsvegur—Ótafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var 0.7 m.kr. Frágangi var lokið á 1.1 km löngum
kafla um Auðbrekku.
821 Eyjafjarðarbraut vestri:
821—01 Norðurlandsvegur—Finnastaðavegur:
Fjárveiting var 0.9 mkr. Framkvæmdum var frestað til næsta
árs vegna vinnuhagræðingar.
’*'**■»
829 Eyjafjarðarbraut eystri:
829—01 Norðurlandsvegur—Munkaþverá:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
832 Vaðlaheiðarvegur:
832— 03 Illugastaðavegur—Norðurlandsvegur:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Unnið var að lagfæringu við austari enda
gömlu Fnjóskárbrúarinnar.
833 Illugastaðavegur:
833— 02 Vaðlaheiðarvegur—Illugastaðir:
Fjárveiting var 1.1 m.kr. Framkvæmdum var frestað að mestu
vegna vinnuhagræðingar.
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836 Vaglaskógarvegur:
836—01 Vaðlaheiðarvegur—Lundur II:
Fjárveiting var 0.6 m.kr. Undirbyggður og mölborinn var 0.7 km
langur kafli norðan við Mörk.
843 Lundarbrekkuvegur:
843— 01 Bárðardalsvegur eystri—Víðiker:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Greidd var 2.0 m.kr. skuld frá árinu 1972.
Unnið var fyrir 1.0 m.kr. bráðabirgðalán út á vegáætlun 1975. Lagður
var 0.4 km langur kafli í Rauðafellsmýri.
844 Bárðardalsvegur eystri:
844— 01 Norðurlandsvegur—Arnarstaðir:
Fjárveiting var 10.0 m.kr. Styrktur var 4.5 km langur kafli frá
Fosshóli að Arndisarstöðum, fyllt að nýrri brú yfir Kálfborgará og
lagður 4.0 km langur kafli um Einbúa.
848 Mývatnssveitarvegur:
848—01 Norðurlandsvegur—Garður:
Fjárveiting var engin, en unnið var fyrir 0.5 m.kr. bráðabirgðalán. Lagður var 0.2 km langur kafli um Álftagerði.
849 Baldursheimsvegur:
849—01 Mývatnssveitarvegur—Litla-Strönd:
Fjárveiting var 0.7 m.kr. Byggður var 0.8 km langur kafli norðan
við Gautlandaveg.
851 Út-Kinnarvegur:
851—01 Norðausturvegur—Nipá:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Vegurinn var styrktur smávegis um
Granastaði.
855 Fagranesvegur:
855—01 Staðarbraut—Fagranes:
Fjárveiting var 0.6 m.kr. Vegurinn var endurbættur með mölburði.
866 Austursandsvegur:
866—01 Norðausturvegur—Skógavegur:
Fjárveiting var 0.5 m.kr. Lagfærður var 3.8 km langur kafli vestan
við Sandá.
867 Axarfjarðarheiðarvegur:
867— 03 Sæluhús—Norðausturvegur:
Fjárveiting var engin, en 0.7 m.kr. innstæða frá fyrra ári. Keyrð
var möl í veginn á nokkrum stöðum.
1 Austurlandsvegur:
901—37 Hafnarvegur—flugvöllur:
Fjárveiting var 11.8 m.kr. Byggður var 3.0 km langur vegur frá
Hafnarvegi að Laxá. Þó vantar slitlag og eftir er að greiða fyrir landbætur og efnistöku.
901—42 Kálfafellsstaður—Reynivellir:
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Fjárveiting var 5.5 m.kr. Byggður var 3.0 km langur kafli ofan
Breiðabólsstaðar. Þó vantar á jöfnunarlagið og frágangi er einnig
ólokið.

85 Norðausturvegur:
985—13 Bæjaröxl—Hölkná:
Fjárveiting var 4.0 m.kr. Byggður var 1.8 km langur kafli neðan
við Kálfafell í framhaldi af nýbyggingu frá 1972.
923 Jökuldalsvegur:
923—01 Austurlandsvegur—Hákonarstaðir:
Fjárveiting var 2.8 m.kr., og auk þess bráðabirgðalán að upphæð
3.1 m.kr. Byggður var 2.2 km langur kafli milli Gilsár og Arnórsstaða.
Frágangi er ekki fyllilega lokið og slitlag vantar.
929 Fellavegur:
929—01 Austurlandsvegur—Austurlandsvegur:
Fjárveiting var engin. Unnið var að lagfæringum á veginum á
1.0 km kafla á milli Hafrafells og Staffells fyrir 1.5 m.kr. lánsfé.
931 Upphéraðsvegur:
931—01 Au stur landsvegur—Rauðalækur:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán út á fjárveitingu næsta
árs 1.5 m.kr. Byggður var 0.5 km kafli um Hlaðir.
937 Skriðdalsvegur:
937—02 Geirólfsstaðir—Austurlandsvegur:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Greidd var skuld frá fyrra ári 250 þús.
kr. Unnið var við frágang á ræsaendum o. fl.
939 Axarvegur:
939—01 Axarvegur—Ódáðavatnsvegur:
Fjárveiting var 0.6 m.kr. Unnið var við sprengingar á suðurhluta
vegarins og aðrar minni háttar lagfæringar á ruðningsvegi um öxi.

944 Lagarfossvegur:
944—01 Borgarfjarðarvegur—Tunguvegur:
1. Borgarfjarðarvegur—Brú:
Fjárveiting var 500 þús. kr. Árin 1970 og 1971 var byggður 2.0
km kafli um Ekru að Lagarfossi. Rafmagnsveitur ríkisins lánuðu
fé til verksins vegna framkvæmda við Lagarfossvirkjun. Fjárveitingin fór til greiðslu upp í þessa skuld.
2. Brú—Tunguvegur:
Fjárveiting var 3.2 m.kr. Lagður var 0.9 km langur kafli frá
nvrri hrú á Lagarfljóti hjá Lagarfossi fsjá 25) að Tunguvegi.
953 Mjóafjarðarvegur:
953— 01 Norðfjarðarvegur—háheiði:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Fór til greiðslu á bráðabirgðaláni frá
árinu 1973.
954 Helgustaðavegur:
954—02 Mjóeyri—Stóra-Breiðavík:
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Fjárveiting var 2.5 m.kr. Byggður var 0.7 km langur kafli um tún
á Sellátrum.
962 Norðurdalsvegur í Breiðdal:
962—01 Austurlandsvegur—vegamót við Norðurdalsá:
Fjárveiting var 0.8 m.kr. Byggður var 1.4 km langur kafli neðan
Hlíðarenda.
2.3.4. Girðingar og uppgræðsia.
Fjárveiting var 28.3 m.kr., og var 18.9 m.kr. varið til girðinga og 9.4 m.kr. til
uppgræðslu.
Sáð var í gömul flög meðfram vegum og auk þess borið á svæði, sem sáð hafði
verið í árið áður. Eins og á árinu 1973 var gerður verksamningur við fyrirtækið
Nýsáning h.f. um sáningu og dreifingu á áburði. Þær tilraunir sem gerðar voru á
árinu 1973 með að blanda sérstöku bindiefni saman við fræ og áburð tókust mjög
vel, og var þeim haldið áfram á þessu ári. Auk þess sem fyrrnefnt bindiefni hefti
lausan jarðveg og verndaði þannig fræ og áburð, hélt það jarðveginum rökum á
meðan spírun grasfræs stóð.
Fjárveitingu til girðinga var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt girðingarlögum, um girðingar með vegum og ristarhlið. 1 árslok 1974 var gerð könnun á, hve
mikið væri óbætt af slíkum kröfum og kom í ljós, að þær námu 142.2 m.kr. I árslok 1973 námu kröfur um girðingar 88.2 m.kr., og nemur því hækkunin á eldri kröfum
vegna verðbreytinga ásamt nýjum kröfum 54.0 m.kr., þrátt fyrir 18.9 m.kr. fjárveitingu á árínu.
2.3.5. Sérstakar áætlanir.
2.3.5.I. Skeiðarársandur.
Byggður var austurhluti brúar á Skeiðará, og var lengd hans 364 m, en vesturhlutinn hafði verið byggður árið áður. Var þar með lokið byggingu brúarinnar, en
hún er alls 904 m að lengd.
Byggðir voru um 5 km af varnargörðum við Skeiðará, um 1.2 km við Sæluhúsvatn og 0.5 km við Súlu. Auk þess var lokið við frágang garða við Súlu, Gigju og
Skeiðará, alls um 12 km, sem byggðir voru 1973.
Byggður var vegur um Skeiðará og austan hennar, alls um 2 km. Auk þess voru
gerðir ýmsir hliðarvegir, svo sem vegir að jökullónum og útföllum ánna við Skeiðarárjökul.
Framkvæmdum var svo langt komið i júli, að unnt var að opna hringveginn
formlega hinn 14. júlí. Enn er þó eftir nokkur frágangsvinna, svo sem að mála stálbita, græða land, setja ristarhlið og fleira þess háttar.
Áætlaður kostnaður við framkvæmdir þessa árs voru 300 m.kr. og er þá reiknað
með kostnaði við byggingu brúa á Kvíá og Kvískerjalæk, samanber lið 2.5. — til
brúagerða, en ekki kostnaði við þá frágangsvinnu á Skeiðarársandi, sem eftir er og
áður er nefnd.
2.3.5.3. Austurlandsáætlun.
1 Austurlandsvegur:
901—01 Sýslumörk—Viðidalur:
Fjárveiting var 3.5 m.kr. Samhliða viðhaldi var unnið á kaflanum
frá brú á Jökulsá á Fjöllum í Möðrudal. Vegur hækkaður í dældum
á Biskupshálsi og beygjur lagfærðar. Vegurinn var allur heflaður saman og ekið slitlagi á 25 km kafla.
901—29 Melrakkanes—Hof:
Fjárveiting var 8.7 m.kr. Byggður var 2.1 km langur kafli frá
Geithellum, um nýja brú á Geithellnaá að heimreið að Múla. Slitlag
Alþt. 1974. A. (96. lðggjafarþtng).
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vantar og einnig er frágangi ólokið. 400 m kafli var byggður til aC
tengja heimreiðina að Múla.

92 Norðfjarðarvegur:
992—02 Seyðisfj ar ðarvegur—Mj óafj ar ðarvegur:
Fjárveiting var 16.0 m.kr. Byggður var 2.8 km langur kafli í Egilsstaðaskógi frá Hálsalæk að efri skógargirðingu. Vegurinn er ekki fullgerður.
992— 10 Gangamunni E.—Kirkjubói:
4. Jarðgöng:
Fjárveiting var 15.0 m.kr. Unnið var við sprengingar við
gangnamunna Norðfjarðarmegin og efninu ekið í vegfyllingu í framhaldi af göngunum. 4.0 m.kr. af fjárveitingunni var varið til að
styrkja veginn um Oddsdal og upp að göngum, samtals 5.0 km.
93 Seyðisfjarðarvegur:
993— 03 Sýslumörk—kaupstaður:
Fjárveiting var 6.0 m.kr. Unnið var við að ýta upp vegfyllingu frá
kaflanum, sem lokið var 1973, meðfram Heiðarvatni i átt að Efri-Staf.
96 Suðurfjarðavegur:
996—02 Eyri—Hafranes:
Fjárveiting var 13.0 m.kr. Byggður var 2.5 km langur kafli milli
Þernuness og Hafraness. Frágangi er að mestu lokið, en slitlag vantar.
996—08 Vík—Stöðvarfjörður:
Fjárveiting var 10.4 m.kr. Byggður var 2.3 km langur vegur frá
Löndum um Merkigil og Mjósund. Frágangi er ekki lokið og slitlag
vantar.
2.3.5.4. Norðurlandsáætlun.
68 Hólmavíkurvegur:
668—10 Hvalsá—Tröllatunguheiði:
Fjárveiting var 13.6 m.kr. Lagður var 5.0 km langur kafli frá
Þorpum að Sævangi, en styrkingu á burðarlagi og frágangi er ólokið.
1 Norðurlandsvegur:
701—02 Brautarholt—Sveðjustaðir:
Fjárveiting var 18.0 m.kr. Gengið var frá 2.2 km löngum kafla,
Oddsstaðir—Gilsstaðir, frá fyrra ári og lagður 3.0 km langur kafli frá
Gilsstöðum til norðurs.
701—06 Viðidalsvegur e.—Gljúfurá:
Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári var 1.4 m.kr.
Lokið var við 0.9 km langa tengingu frá fvrra ári við nýja brú yfir
Melrakkadalsá.
701- 07 Gljúfurá—Reykjabraut:
Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári var 2.5 m.kr.
Lokið var við 3.5 km langan kafla frá fyrra ári um Hnausakvisl.
701—10 Skagastrandarvegur—Hvammur:
Fjárveiting var 14.0 m.kr. Lagður var 2.5 km langur kafli frá
Geitaskarði að Fagranesi og slitlag sett á nýbyggingu frá 1972 og 1973.
701—14 Sauðárkróksbraut—Miklibær:
Fjárveiting var 11.0 m.kr. Lagður var 1.4 km langur kafli á milli
Löngumýrar og Sólvalla.
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75 Sauðárkróksbraut:
775—05 Sauðárkrókur—Siglfjarðarvegur:
Fjárveiting var 8.0 m.kr. Undirbyggður var 3.1 km langur kafli
frá Siglufjarðarvegi að Héraðsvötnum og 1.2 km iangur kafli vestan
Héraðsvatna hjá Litla-Garði.
76 Siglufjarðarvegur:
776—08 Reykjarhóll—Ólafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var 7.0 m.kr. og 0.8 m.kr. innstæða frá fyrra ári.
Tengd var ný brú yfir Flókadalsá, með 0,3 km löngum kafla og haldið
var áfram keyrslu í burðarlag, án þess að því yrði lokið, á 7.7 km
langan kafla frá Móskógum að Fljótaá.
776—10 Almenningsnöf—Siglufjörður:
Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári 1.1 m.kr., og verður henni ráðstafað til búnaðar, til lýsingar og upphitunar í Strákagöngum.
801 Norðurlandsvegur:
801—01 Grjótá—öxnadalsá:
Fjárveiting var 15.0 m.kr. Undirbyggður var 2.3 km langur kafli
og burðarlag keyrt á 2.6 km langan kafla um Bakkasel.
801—08 Vaðlaheiðarvegur—Grenivíkurvegur:
Fjárveiting var 15.0 m.kr. og 4.3 m.kr. innstæða frá fyrra ári.
Lagður var 1.9 km langur kafli, frá Hallandsnesi að Sólbergi. Frágangi
var ekki lokið.
801—10 Fnjóskadalsvegur e.—Norðausturvegur:
Fjárveiting var 10.0 m.kr. Lagður var 3.4 km langur kafli hjá
Hálsi. Frágangi var ekki lokið.
82 Ólafsfjarðarvegur:
882—01 Norðurlandsvegur—Hjalteyrarvegur:
Fjárveiting var 25.0 m.kr. Keyrt var slitlagi í 10.0 km langan kafla
frá Syðrihaga að Reistará og yfirbyggður 4.3 km langur kafli frá
Reistará og 1.5 km suður fyrir Hof.
85 Norðausturvegur:
885—01 Norðurlandsvegur—Hólsgerði:
Fjárveiting var 9.0 m.kr. Greidd var 3.8 m.kr. skuld frá fyrra ári.
Lagður var 2.3 km langur kafli sunnan við Hnjúk, ófrágenginn.
885—10 Lón—Vestursandsvegur:
Fjárveiting var 5.0 m.kr. Lagður var 1.3 km langur kafli um
Víkingavatn.
885—25 Syðra-Áland—Hafralónsá:
Fjárveiting var 8.0 m.kr. Lagður var 2.5 km langur kafli frá Tunguá
að Svalbarðsá, undirbyggður var 1.2 km langur kafli frá Hölkná að
Hundshálsi og lagður var 2.2 km langur kafli frá Syðri-Brekkum að
Sætúni. Frágangi var ekki lokið.
853 Hvammavegur:
853—01 Aðaldalsvegur—Mývatnsvegur:
Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári var 3.8 m.kr.
Lokið var við 2.7 km langan kafla frá fyrra ári á milli Klambra og
Mývatnsvegar.
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2.3.5.5. Djúpvegur.
61 Djúpvegur:
661—12, 13 og 14 Borg—Eyri:
Fjárveiting var 25.3 m.kr., og auk þess 80.0 m.kr. af skuldabréfasölu, en af þeim voru 25.0 m.kr. til ráðstöfunar. 7.6 m.kr. voru notaðar
í Súðavík, sbr. 2.3.3. Unnið var að frágangi á 28.0 km löngum kafla
í Skötufirði. Undirbyggður var 27.0 km langur kafli um Hestfjörð og
yfirbyggður 13.0 km langur kafli frá Hvítanesi að Rjúkandi og 5.0 km
kafli frá Hestfjarðará að Jónseyri. Yfirbyggður var 5.0 km kafli frá
Kleifum að Eyri í Seyðisfirði.
2.3.5.6. Þingvallavegur.
36 Þingvallavegur:
Fjárveiting var 81.0 m.kr. Var það sérstök fjárveiting vegna þjóðhátíðar á
Þingvöllum. Auk þess var unnið fyrir 5.8 m.kr. (sjá 2.3.2.).
Á kaflanum frá BiskupStungnabraut að vegamótum Gjábakkavegar var
vegurinn breikkaður við ræsi, sem mjókkuðu veginn. Flest ræsi voru endurnýjuð e$a lagfærð. Einnig voru hættulegar beygjur og blindhæðir lagfærðar.
Lagður var nýr vegur frá vegamótum Gjábakkavegar um Klukkustíg,
norðan Skógarkots að Uxahryggjavegi. Þessi vegur var lagður á kostnað þjóðhátiðarnefndar.
Lögð var olíumöl á veginn um Tæpastíg að Vallnakrók, 3.0 km.
Endurbyggður var 0.2 km kafli við vegamót gamla Þingvallavegarins. Við
nýja brú á Bugðu (sjá 2.5.) var lagður 1.1 km langur kafli. Vestan við brú á
Leirvogsá (byggð 1973) var lagður 1.4 km langur kafli. Við nýja brú á Köldukvísl (sjá 2.5.) var lagður 1.1 km langur vegur, og við nýja brú á NorðurReykjaá (sjá 2.5.) var lagður 0.8 km langur kafli.
Auk þessa var allur vegurinn frá þjóðgarði að Vesturlandsvegi styrktur
og endurbættur. Jafnframt þvi var vegur breikkaður og of stutt ræsi endurnýjuð eða lengd.
2.3.6. Vextir og afborganir af lánum.
Til greiðslu vaxta og afborgana af lánum voru áætlaðar 423.0 millj. kr.
samkvæmt bráðabirgðavegáætlun.
Ríkissjóður sér um allar þessar greiðslur, eins og undanfarin ár, og
námu þær samtals 645.0 millj. kr. samkvæmt upplýsingum ríkisbókhaldsins.
Þar af voru afborganir 205.0 millj. kr., en afgangurinn vextir, visitöluálag og
lántökukostnaður, sem féll á rikissjóð vegna töku lána til vegagerðar.
Að öðru leyti vísast um þetta til kafla 2.3.0. hér að framan.
2.4. TIL FJALLVEGA O. FL.
2.4.1. Til aðalfjallvega.
Fjárveiting var 4.7 m.kr.
1. Kaldadalsvegur:
Fjárveiting var 650 þús. kr. og var henni varið til viðhalds á veginum.
2. Kjalvegur:
Fjárveiting var 1.45 m.kr., og var henni varið til viðhalds á veginum og
auk þess lokið frágangi við nýja brú, sem byggð var árið 1973 á Hvitá.
3 Fjallabaksvegur nyrðri:
Fjárveiting var 650 þús. kr., og var henni varið til viðhalds á veginum.
4. Sprengisandsleið:
Fjárveiting var 1.95 m.kr„ og var henni varið til viðhalds á veginum.
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2.4.2. Til annarra fjallvega.
Fjárveiting var 6.9 m.kr.
1 nefndaráliti fjárveidnganefndar á þskj. 882 um vegáætlun fyrir árin 1972—
1975 kemur fram, að á þessum lið skuli á árinu 1974 veita 0.5 m.kr. til vegai- að
skíðahóteli á Akureyri. Með verðbótum og þar sem vegurinn er ekki fullgerður
og miklar skuldir hvíla á honum, var þessi upphæð hækkuð í 0.9 m.kr.
Fjárveitingu var skipt eins og hér greinir:
Heiti vegar

Kjördæmi

1. Afréttarvegur Hörglandshrepps................................................................................ Suðurland
2. Vegur að Laka ....................................................................................................................
—
3. Vegur að Sólheimajökli.....................................................................................................
—
4. Afréttarvegur V.-Eyjafjallahrepps ................................................................................
—
5. Afréttarvegur Hvolhrepps ...............................................................................................
—
6. Fjallabaksvegur syðri .......................................................................................................
—
7. Vegur í Landmannalaugar ..............................................................................
8. Afréttarvegur Hrunamanna ............................................................................................
—
9. Vegur um Haukadalsheiði ..............................................................................................
—
10. Hlððuvallavegur.................................................................................................................
—
11. Bláfjallavegur .............................................................................................................
12. Vegir að skíðaskálum ................................................................................................
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Reykjanes
—

Vegur að Langavatni ................................................................................................... Vesturland
Vegur um Arnarvatnsheiði...............................................................................................
—
Vegur að Hítarvatni ...................................................................................
Vegur á Akrafjall .............................................................................................................
—
Vegur með Kjarrá ................................................ . . ...................
...............
—
Vegur um Laugardal.........................................................................................................
—
Vegur um Flekkudal ogGaltardal ................................................................................
—

Upph. í þús. kr.
50
100
60
40
80
150
—
80
60
90
70
.............

780

1 100
100
-------

200

140
100
— 100
140
100
100
60
----- -------

740

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vegur að Látrabjargi .................................................... .......................................... Vestfirðir
Vegur að Keflavik .............................................................................................................
—
Vegur í Nesdal ...................................................................................................................
—
Vegur að skíðaskála áísafirði ........................................................................................
—
Vegur um Steingrímsfjarðarheiði .................................................
Afréttarvcgur í Ingólfsfirði......................... ..............................................................
—

100
150
50
150
—50
140
------------ 640

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Vegur um Víðidalstunguheiði .................................................................................. Norðurl. vestra
140
Vegur um Grímstunguheiði ...........................................................................................
—
160
Vegur um Sauðadal.........................................................................................
—
40
Vegur um Eyvindarstaðaheiði.......................................................................................
—
170
Ýmsir fjallvegir í A.-Hún.................................................................................................
—
60
Vegur um Tíðaskarð og Mælifellsdal............................................................
—
160
Ýmsir fjallvegir í Skag......................................................................................................
—
50
------------

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Vegur að skíðahóteli Akureyrar ............................................................................. Norðurl. eystra
Afréttarvegur Svarfaðardals ....................................................................................
—
Vegur um Hörgárdalsheiði......... ...................................................................................
—
Vegur um Leirdalsheiði...................................................................................................
—
Vegur um Flateyjardalsheiði .........................................................................................
—
Afréttarvegur Út-Kinnar ..........................................................................................
—
Vegur í Grjótagjá.....................................................................................................
—
Vegur í Öskju ..................................................................................................................
—
Vegur að Dettifossi ..........................................................................................................
—
Vegur um Reykjaheiði og Þeistarreyki ......................................................................
—
Ýmsir fjallvegir í S.-Þing................................................................................
Vegur um Hólmatungur .................................................................................................
—
Ýmsir fjallvegir í N.-Þing................................................................................................
—

—

780

900
30
40
40
50
190
20
180
50
100
60
120
20
170
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Heiti vegar
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Kjördæmi

Vegur um Miðfjarðarhciði .......................................................................................... Austurland
Vegur um Smjörvatnsheiði..............................................................................................
—
Vegur að Snæfelii...............................................................................................................
—
Brúarvegur ..........................................................................................................................
—
Vegur um Fljótsdalsheiði .................................................................................................
—
Göngubrú innan við Sturluflöt ......................................................................................
—
Vegur um Víðivallaháls ...................................................................................................
—
Vegur í Viðfjörð................................................................................................................
—
Vegur í Vaðlavík ..............................................................................................................
—
Vegur í Þorvaldsstaðaafrétt í Breiðdal .......................................................................
—
Vcgur í Kollumúla............................................................................................................
—

57. Ferðafélag fslands (sæluhús) .................................................................................
58. Ferðafélag Akureyrar (sæluhús) .............................................................................

Upph. í þús. kr.
50
40
300
50
20
20
20
40
30
50
160
------------ 780
100
100
................
200
Alls

6 900

2.4.3. Til reiðvega.
Fjárveiting var 0.5 m.kr. og inneign frá fyrra ári, sem nam 89 þús. kr. Landssamband hestamanna skipti þessari fjárhæð til hestamannafélaga á ef.irfarandi liátt:
1. Hestamannafélagið Geysir, Hangárvöllum.............
2.
—
Sleipnir, Selfossi........................
3.
—
Máni, Keflavík..........................
4.
—
Fákur, Reykjavík ...................
5.
—
Hörður, Kjósarsýslu ...............
6.
—
Snæfellingur, Snæfellsnesi ....
7.
—
Stígandi, Skagaflrði.................
8.
—
Léttfeti, Sauðárkróki...............
—
Léttir, Akureyri........................
—
Hornfirðingur, V.-Skaft.............
Alls

50
50
40
100
59
40
40
40
50
40

þús.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

589 þús. kr.

2.5. TIL BRÚAGERÐA
2.5.1. Til brúa 10 m og lengri.

10. Tunguá í Skutulsfirði (60):
Brú þessi var á vegáætlun 1972, en byggingu hennar var þá frestað af
skipulagsástæðum, sbr. skýrslu um framkvæind vegáætlunar það ár. Þarna var
byggð 10 m steypt plötubrú í einu hafi með tvöfaldri akbraut og gangstétt.
Leysti hún af hólmi gamla og mjóa brú, sem þarna var fyrir. Áætlaður
kostnaður var 10.8 m.kr.
26. Kornsá í Vatnsdal (722):
Brú þessi var á vegáætlun 1973, en var þá frestað. Þarna var byggð 20 m
steypt plötubrú í tveim höfum, og kom hún í stað gamallar og burðarlítillar
brúar. Ennfremur voru gerðir varnargarðar við brúna. Brúin var tekin til
umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 7.5 m.ltr.
28. Hallá á Skaga (74):
Þessi brú var einnig á vegáætlun 1973, en eigi tókst að ljúka framkvæmdum vi$ hana þá. Brúin er steypt brú í einu hafi, 12 m löng, og kom hún í
stað gamallar brúar, sem þarna var. Brúin var tekin til umferðar í september.

Þingskjal 409

1311

30. Seljadalsá í Reykjadal (1):
Brúin var á vegáætlun 1973, en ekki varð af framkvæmdum þá. Þarna var
byggð 14 m löng steypt bitabrú í einu hafi, sem leysti af hólmi gamla brú og
lélega. Brúin var tekin til umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 6.5 m.kr.
31. Lagarfljót hjá Fossi (944):
Fjárveitingu, 2.1 m.kr., var varið til að greiða hluta byggingarkostnaðar
við ofangreinda brú. Brú þessi er hluti af mannvirkjagerð við virkjun Lagarfoss og var upphaflega greidd af virkjunaraðila.
34. Bergá í Nesjum (1):
Byggingu þessarar brúar var frestað 1973, en nú var byggð 12 m löng
steypt bitabrú í einu hafi með tvöfaldri akbraut. Kom hún í stað gamallar og
mjórrar brúar, sem hafði slæma aðkeyrslu. Brúin var tekin til umferðar i
desember. Áætlaður kostnaður var 9.9 m.kr.
35. Kerlingardalsá (1):
Byggð var 64 m löng steypt plötubrú í fjórum höfum, og ennfremur varnargarðar við brúna. Þessi brú kemur í stað gamallar og burðarlítillar brúar.
Brúin var tekin til umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 17.3 m.kr.
37. Kaldá í Hnappadal (54):
Byggð var 16 m löng steypt bitabrú í einu hafi, og Ieysti hún af hólmi
brú, byggða 1911, sem bæði var mjó og með mjög vonda aðkeyrslu. Brúin var
tekin til umferðar í nóvember. Áætlaður kostnaður var 7.3 m.kr.
41. Steinadalsá (69):
Brú var byggð á ána 1972 og fjármagn þá fengið að láni frá Tunguá í
Skutulsfirði. Kostnaður varð 1.6 m.kr. og endurgreiðist hann nú.
43. Laxá hjá Syðra-Hóli (74):
Brú var byggð 1973 og fé lánað til hennar úr Norðurlandsáætlun. Fjárveiting, 6.9 m.kr., endurgreiðist nú til Norðurlandsáætlunar.
45. Reykjadalsá (1):
Byggð var 16 m löng steypt bitabrú í einu liafi, og kom hún í stað gamallar
og mjög burðarlítillar brúar. Brúin var tekin til umferðar í október. Áætlaður
kostnaður var 7.5 m.kr.
48. Kaldá í Jökulsárldíð (917):
Byggð var 46 m löng steypt plötubrú i þremur höfum, og leysti hún af
hólmi þrú byggða 1913. Auk þess voru gerðir varnargarðar við brúna. Brúin
var tekin til umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 13.3 m.kr.
49. Kaldakvísl á Fagradal (92):
Byggð var 22 m löng steypt bitabrú í einu hafi, og kom hún í stað gamallar brúar, sem mjög var farin að láta á sjá. Brúin var tekin til umferðar í
október. Áætlaður kostnaður var 6.0 m.kr.
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Svarfaðardalsá hjá Kotum (sýsluvegur):
Brúin var byggð 1973, og var kostnaður, 1.9 m.kr., greiddur með lánsfé,
sem hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps lagði fram í þessu skyni. Kostnaðurinn
er endurgreiddur sbr. 2.3.O.2.
Allar tölur um áætlaðan kostnað, sem tilgreindar eru í þessum kafla, eru miðaðar við vísitölu brúagerða 3351, en það er sú vísitala, sem áætluð var fyrir árið
1974, þegar vegáætlun var í endurskoðun s. 1. vetur. Vísitala brúagerða í ágúst
1974 varð hins vegar 3502, og er gert ráð fyrir, að kostnaður hafi aukist sem nemur
vísitöluhækkuninni, sbr. kafla um áhrif verðhækkana hér áður.
2.5.2. Til smábrúa.
Fjárveiting til smábrúa var 20.6 m.kr., og var henni varið til byggingar brúa á
eftirtaldar ár:
Heiti
Bugða á Mosfellsh..........................
Gemlufallsá í Dýraf. ...................
Tunguá í Valþjófsdal...................
Staðará í Súgandaf......................
Króksá hjá Hvammstanga.........
Bakká á Skaga (viðbót) .............
Kálfborgará ..................................
Hálsiækur hjá Lgílsstöðum ....
Sturluá í Fljótadal.......................

Vegur
nr.
36
60
(sýsluv.)
(sýsluv.)
72
745
844
92
(sýsluv.)

Lengd
m
4
6
4
8
4
4
8
4
9

Samtals

Áætl. kostn.
m.kr.
4.6
3.3
0.4
0.8
3.8
0.6
4.5
3.3
0.8
22.1

Áætl. kostn.
vegasjóðs
m.kr.
4.6
3.3
0.1
0.2
3.8
0.6
4.5
3.3
0.2

Athugasemdir
Endurbygging
—
—
—
—
—
—
Breikkun eldri hrúar

20.6

Tölum um áætlaðan kostnað smábrúa eru miðaðar við vísitölu 3351. Vísitala
varð hins vegar 3502 og er gert ráð fyrir, að kostnaður hafi aukist í hlutfalli við
hækkun visitölu.
AÐRAR BRÚAGERÐARFRAMKVÆMDIR
Brýr 10 m og lengri.
Brú á Eystri rás á Mýrdalssandi (1):

Byggð var 15 m löng stálbitabrú með timburgólfi, og kom hún í stað gamallar
og mjög lélegrar timburbrúar. Var brúin tekin til umferðar í október. Aætlaður
kostnaður var 6.7 m.kr. og greiðist hann til bráðabirgða af fjárveitingu til Skeiðarársands.
Brú á Flóaáveituskurð (1):
Byggð var 12 m steypt brú í einu hafi á Flóaáveituskurð hjá Skeggjastöðum,
og er það liður í endurbyggingu hraðbrautarinnar frá Selfossi að Skeiðavegamótum. Brúin er með tvöfaldri akbraut og var hún tekin til umferðar í desember.
Áætlaður kostnaður var 7.3 m.kr. og greiðist hann af lið 2.3.1. — Til hraðbrauía.
Brú á Köldukvísl í Mosfellssveit (36):
Byggð var 16 m löng steypt brú í einu hafi með tvöfaldri akbraut. Kom hún í
stað gamallar og mjórrar brúar með hættulega aðkeyrslu. Brúin var tekin til umlerðar i júlí. Áætlaður kostnaður var 10.4 m.kr., og greiðist hann af sérstakri fjáröflun til Þingvallavegar.
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Brú á Brynjudaisá (1):

Byggð var 20 m löng steypt bitabrú í einu hafi með tvöfaldri akbraut. Kom
bún i staC gamallar og mjórrar brúar. Brúin var tekin til umferðar í desember.
ÁætlaCur kostnaCur var 22 m.kr., og greiðist hann af liC 2.3.1. — Til hraðbrauta.
Brú á Brynjudalsá hjá Ingunnarstöðum (sýsluvegur):

ByggC var 14 m löng stálbitabrú með timburgólfi, og var hún tekin til umferCar í desember. Áætlaður kostnaður var 2 m.kr., og var hann til bráðabirgða
lagCur út af geymslufé vegasjóCs, sbr. 2.3.1. — Til hraCbrauta.
Brú á Laxá í Hvammssveit (590):
Stálbitabrú, 28 m aC lengd, sem byggC var á ána 1943, sligaðist s. 1. vetur undan
umferCarþunga. Settir voru nýjir stálbitar og timburgólf og jafnframt gert viC
stöpla brúarinnar, ÁætlaCur kostnaður var 2.4 m.kr., og var hann til bráCabirgCa
lagCur út af geymslufé vegasjóCs.
Brú á Flókadalsá í Fljótum (76):
ByggC var 46 m löng steypt bitabrú í þremur höfum á nýrri veglínu sunnan
Hópsvatns. ÁætlaCur kostnaCur var 14 m.kr., og greiCist hann af liC 2.3.6.4. —
Norðurlandsáætlun.
Brú á Geithellnaá í Álftafirði (1):

Byggð var 118 m löng steypt plötubrú í sex höfum á nýrri veglínu fyrir
botni ÁlftafjarCar. Auk þess voru byggðir varnargarðar við brúna. Var hún
tckin til umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 34.4 m.kr., og greiðist hann
af liC 2.3.6.3. — Austurlandsáætlun.
Brýr á Kviá og Kvískerjalæk í Öræfum (1):
ByggC var 39 m löng stálbitabrú i þrem höfum á Kvíá, og kom hún í stað
gamals stálgrindarbita, sem var mjög mjór og hafði erfiða aðkeyrslu. Þá var byggð
6 m löng steypt renna á Kvískerjalæk. Til að tengja brýrnar voru byggðir 4 km
af vegi. Áætlaður kostnaður var 15 m.kr., og var hann greiddur af fjárveitingu
SkeiCarársands.
Smábrýr.
Brú á Norðurreykjaá i Mosfellssveit (36):
Byggður var 8 m plöturammi, og var brúin tekin til umferðar í júlí. Kom hún
i stað gamallar brúar. Áætlaður kostnaður var 14.2 m.kr., og greiðist hann af sérstakri fjáröflun til Þingvallavegar.
Brú á Ausuá í Dýrafirði (60):
Byggð var 4 m löng steypt renna. Kom hún í stað gamallar brúar, sem hafði
orðið fyrir áföllum og þarfnaðist viðgerðar. Áætlaður kostnaður var 3.5 m.kr.,
og var hann að hluta greiddur af viðhaldi brúa og að hluta lánaður af fjárveitingu
vegar.
Brú á Affall í Vallhólma (1):
Byggður var 5 m langur steyptur rammi á nýjum vegi í Vallhólmanum, og
kom brúin í stað gamallar stálbitabrúar. Áætlaður kostnaður er 4 m.kr., og greiðist hann af JiC 2.3.6.4. — NorCurlandsáætlun.
Alþt. 1974. A. (96. lÖRgjafarþlng).
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2.6. Til sýsluvegasjóða.
Fjárveiting til sýsluvegasjóða á árinu 1974 var 38.0 m.kr., og skiptist hún milli
sýslna samkv. reglugerð nr. 62/1964, eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.
1 skýrslu um framkvæmd vegáætlunar 1973 voru tekjur sýsluvegasjóðanna
samkv. 21. og 26. gr. vegalaga áætlað^ir alls 16 589 þús. kr. en urðu 19 311 þús. kr.
Tekjur samkv. 23. gr. vegalaga voru áætlaðar 500 þús. kr., en urðu 329 þús. kr. Heildartekjur samkv. þessum þremur greinúm urðu þannig 19 640 þús. kr. eða 2 551 þús.
kr. hærri en áætlað var.
Ríkisframlag samltv. 28. gr. vegalaga á árinu 1974 var því 1 280 þús. kr. hærri
en tvöföld heildarupphæð innheimtra sýsluvegasjóðsgjalda á árinu 1973.
Á árinu 1974 var innheimta sýsluvegasjóðsgjalda samkv. 21. og 26. gr. vegalaga miðuð við kaupgjald í almennri verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1.
des. 1973, sem var 157.00 kr., og er það 35.2% hækkun frá sama kaupgjaldi 1. des.
1972. Samkvæmt því voru áætlaðar tekjur samkv. 21. og 26. gr. 23 071 þús. kr.
Raunverulegar tekjur sýsluvegasjóða 1973.
Upphæðir í þús. kr.
Tekjur skv.
21. og 26. gr.
vegalaga
Sýsla
Gullbringusýsla ........................................ .......................
1 816
Kjósarsýsla .............................................. .......................
966
Borgarfjarðarsýsla .................................. .......................
492
Mýrasýsla.................................................. .......................
547
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla .... .......................
895
400
Dalasýsla .................................................. .......................
Austur-Barðastrandarsýsla ................... .......................
148
Vestur-Barðastrandarsýsla ................... .......................
507
Vestur-ísafjarðarsýsla ........................... .......................
1 292
Norður-ísafjarðarsýsla........................... .......................
1 029
356
Strandasýsla ............................................ .......................
Vestur-Húnavatnssýsla ......................... .......................
427
Austur-Húnavatnssýsla......................... .......................
726
788
Skagafjarðarsýsla .................................... .......................
Eyjafjarðarsýsla ...................................... .......................
1 134
Suður-Þingeyjarsýsla............................. .......................
1 007
458
Norður-Þingeyjarsýsla ........................... .......................
755
Norður-Múlasýsla .................................... .......................
1 294
Suður-Múlasýsla ...................................... .......................
404
AuBtur-Skaftafellssýsla........................... .......................
Vestur-Skaftafellssýsla........................... .......................
473
Rangárvallasýsla...................................... .......................
1 101
Ámessýala ................................................ .......................
2 296
Samtals

19 311

Tekjur skv.
23. gr.
vegalaga
15
8
11
2
0
0
2
2
38
61
0
61
95
0
0
20
9
5
0
0
0
0
0

Ríkisframlag
744
767
655
1 330
1 394
802
571
605
1 012
575
704
1 226
1 100
2 081
1 342
2 074
1 966
2 952
1 909
751
1 235
2 252
2 453

329

30 500

Samtals
2 575
1 741
1 158
1 879
2 289
1 202
721
1 114
2 342
1 665
1 060
1 714
1 921
2 869
2 476
3 101
2 433
3 712
3 203
1 155
1 708
3 353
4 749
50 140
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Áœtlaðar tekjur sýsluvegasjóða 1974.
Upphæðir í þús. kr.

Sýsla
Gullbringusýsla .................................................................
Kjósarsýsla .......................................................................
Borgarfjarðarsýsla ...........................................................
Mýrasýsla............................................................................
SnæfeÚsnes- og Hnappadalssýsla ..................................
Dalasýsla ............................................................................
Austur-Barðastrandarsýsla ............................................
Vestur-Barðastrandarsýsla ............................................
Vestur-ísafjarðarsýsla ....................................................
Norður-lsafjarðarsýsla....................................................
Strandasýsla .....................................................................
Vestur-Húnavatnssýsla ..................................................
Austur-Húnavatnssýsla..................................................
Skagafjarðarsýsla .............................................................
Eyjafjarðarsýsla ...............................................................
Suður-Þingeyjarsýsla .......................................................
Norður-Þingeyjarsýsla....................................................
Norður-Múlasýsla .............................................................
Suður-Múlasýsla ...............................................................
Austur-Skaftafellssýsla.....................................................
Vestur-Skaftafellssýsla.....................................................
Rangárvallasýsla...............................................................
Árnessýsla .........................................................................
Samtals

Tekjur skv.
21. og 26. gr.
vegalaga
1 242
1 766
656
752
1 431
534
188
688
791
268
482
578
817
1 116
1 258
1 364
627
1 028
1 550
562
635
1 552
3 186

Tekjur skv.
23. gr.
vegalaga
3
52
13
3
0
0
1
2
37
53
0
46
92
8
98
21
6
5
0
0
0
0
0

Ríkisframlag
610
1 156
824
1 673
1 782
1 006
709
771
1 273
581
873
1 540
1 388
2 602
1 606
2 614
2 462
3 701
2 341
951
1 547
2 840
3 150

23 071

440

38 000

Samtals
1 855
2 974
1 493
2 428
3 213
1 540
898
1 461
2 101
902
1 355
2 164
2 297
3 726
2 962
3 999
3 095
4 734
3 891
1 513
2 182
4 392
6 336
61 511

2.7. TIL VEGA I KAUPSTÖÐUM OG KAUPTÚNUM
Mannfjöldi i kaupstöðum og þéttbýlisstöðum með 300 íbúum og fleiri var þann
1. des. 1973, samkv. endanlegum tölum um mannfjölda á íslandi útgefnum af Hagstofu íslands 6. júli 1974:
Kaupstaðir......................................................................................
Þéttbýlisstaðir með 300 ibúum o. fl............................................

146 458
36 342

Samtals

182 800

Framlag skv. 32, gr. vegalaga:
Áætlaðar tekjur árið 1974 ...................................................................
Framlag til hraðbrauta .....................................................................

Rr. 1 836 200 000.00
—
336 300 000.00
Kr. 1 499 900 000.00
Kr.

12»/,% framlag af kr. 1 499 900 000.00
Tekjur vegasjóðs árið 1973 ...................
Framlag til hraðhrauta .......................

Kr. 1 486 661 908.00
—
256 600 000.00

12*/,% framlag af kr. 1 230 061 908.00 ............................................
Tekið til skipta 1973 ............................................................................

Kr. 1 230 061 908.00
—
153 758 000.00
—
157 312 000.00 —

10% sjóður skv. 34. gr. vegalaga
Til skipta 1974

Skiptitala & hvern ibúa:
165 541 000.00
Kr. 905.58

182 800.00

187 488 000.00

3 554 000.00

Kr.
—

183 934 000.00
18 393 000.00

Kr.

165 541 000.00
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Þéttbýlissvæði með 300 íbúum og fleiri þann 1. des. 1973 skv. töflu frá
Hagstofu íslands.
Reykjavík .....................
Kópavogur.....................
Hafnarfjörður ...............

Keflavík .......................
Akranes .........................
ísafjörður.......................
Sauðárkrókur.................
Siglufjörður ...................
ólafsfjörður...................
Akureyri ........................
Húsavík .........................
Seyðisfjörður.................
Neskaupstaður...............
Vestmannaeyjar ...........
Grindavík.......................
Sandgerði .......................
Gerðar, Gerðahr..............
Njarðvíkur.....................
Garðakauptún, Garðahr.
Seltjamames .................
Þéttbýli Mosfellshrepps
Borgarnes.......................
Hellissandur...................
Ólafsvík .........................
Grundarfjörður.............
Stykkishólmur...............
Patreksfjörður...............
Bíldudalur .....................
Þingeyri .........................
Flateyri...........................
Suðureyri .......................
Bolungarvik...................
Hólmavík.......................
Hvammstangi ...............
Blönduós .......................
Skagaströnd...................
Dalvík.............................
Raufarhöfh.....................
Þórshöfn......... .............
Vopnafjörður.................
Egilsstaðir .....................
Eskifjörður ...................
Reyðarfjörður...............
Fáskrúðsfjörður ...........
Stöðvarfjörður...............
Djúpivogur . ,...............
Höfn í Hornaflrði .........
VíkíMýrdal .................
Hvolsvöllur ...................
Hella................................
Stokkseyri .....................
Eyrarbakki.....................
Selfoss.............................
Hveragerði.....................
Þorlákshöfn ..

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

Ibúar Framlag 1974
84 333
76 370 725
11 639
10 540 107
10 926
9 894 425
5 978
5 413 589
4 406
3 990 009
.3 114
2 819 993
1 750
1 584 774
2 075
1 879 089
1 108
1 003 389
11 484
10 399 742 ,
2 129
1 927 991
930
842 194
1 680
1 521 383
4 906
4 442 801
1 456
1 318 532
1 090
987 088
689
623 948
1 700
1 539 495
3 638
3 294 519
2 460
2 227 740
961
870 268
1 268
1 148 282
568
514 373
1 081
978 938
642
581 386
1 094
990 710
995
901 058
354
320 577
382
345 934
442
400 269
511
462 754
999
904 680
335
303 371
397
359 518
757
685 528
570
516 184
1 123
1 016 972 .
469
424 720
461
417 475
537
486 300
821
743 486
966
874 796
66«
604 931
735
665 605
312
282 543
338
306 088 •
1 099
995 238
374
338 689
381
345 028
408
369 479
464
'420 192
556
503 506
2 637
2 388 029
990
896 530
614
556 030
182 800 165 541 000

Skipting framlags úr 10% sjóði:
Dalvik..........................................................................................
Óráðstafað ..................................................................................

1 700 000
16 693 000
18 393 000
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Allt frá gildistöku vegalaga árið 1964 hefur framlag skv. 34. gr. (10% fcjóðuij
verið bundið við Hafnarfjarðarveg í Kópavogi og Suðurlandsveg um Selfoss.
sem Hafnarfjarðarvegur i Kópavogi var felldur úr tölu þjóðvega í þéttbýli 1. JáiS.1974 með gildistöku reglugerðar nr. 401/1973 og Suðurlandsvegur um Selfoss fékk
á árinu 1973 seinasta framlag úr 10% sjóði, var nokkurt fé til ráðstöfunar í sjóðnum á árinu.
Með þvi að fæstum sveitarfélögum var kunnugt um þetta og fyrir Alþingi lá á
s. 1. vori frumvarp um breytingu á vegalögum og þar á meðal á 34. gr. laganna,
þótti eigi fært að veita framlög úr sjóðnum á árinu. Undantektling var þó gerð með
Dalvíkurhrepp, en þar lá fyrir gamalt fyrirheit um sérstakt ffáhlldg á áfúttuhi
1972—74.
Gert er ráð fyrir, að á árinu 1975 verði settar sérstakar reglur uftí framlög úi/
sjóðnum í samræmi við þá breytingu á 34. gr. vegalaga, sem að ofan gréífiír, ef sð
breyting nær fram að ganga á Alþingi.

2.8. TIL VÉLA- OG ÁHALDAKAUPA
2.8.1. Vélakaup.
Fjárveiting var 18.0 m.kr.
Alls voru keyptar vélar fyrir 63.7 m.kr.
Það helsta, sem keypt var:
2 dráttarbifreiðar
2 végheflar
1 festivagn, 50 tonn
6 mælingabifreiðar
1 malarsigtisamstæða
1 rafstðð, 100 KVA.
2 sand- og saltdreifarar
1 steypublöndunarvél
Auk ofanskráðra véla voru keyptar ýmsar minni vélar, svo sem rafstöðvar,
steypuþjöppur, véldæJúr, jarðvegsþjöppur, vélsagir, snjótennur, vélbörur, loftpressur o. fl.
Kostnaður umíram fjárVeitingu var greiddur af afskriftarfé véla.

1.
2.
3.

4.

5.

2.8.2. Til byggingar áhaldahúsa.
Fjárveiting var 10.6 m.kr.
I Vík í Mýrdal fékk Vegagerðin lóð undir nýtt áhaldahús og hófst handa um
byggingu á henni. Var á árinu lokið við að gera fokhelt hús, 228 m2 og 1208 ms
að stærð.
A Hvolsvelli var byrjað á byggingu áhaldahúss, sem er um 301 m2 og 1594 ms.
Húsið var gert fokhelt á árinu.
I Borgarnesi var að mestu lokið við verkstæðis- og áhaldahús, og er búið að
taka það i notkun. Einnig var byrjað á stækkun skrifstofu, og. er sú stækkun
m. á. ætluð vegna flutriings á skrifstofu umdæmisverkfræðings á Vesturlandi
frá Reykjavik. Stækkunin er 111 m2 og 390 m3.
A Hvammstanga var hafin bygging á nýju áhaldahúsi og er það af sömu gerð
og í Vik i Mýrdal. Ekki tókst að gera húsið fokhelt, en haldið verður áfram
byggingu þess á næsta ári.
A Blðndöósi og á Þórshöfn þurfti að gera nokkrar endurbætur, m. a. vegna

brunavarna.
fr. A Svínafelli í öræfum var byggt áhaldahús, en það var flutt frá vinnubúðum
brúagerðarflokks við Skeiðará. Húsið er um 116 m2.
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7. Minniháttar lagfæringar og endurbætur voru geröar á nokkrum öðrum áhaldahúsum.
2.9. TIL TILRAUNA í VEGAGERÐ
Fjárveiting í bráðabirgðavegáætlun 1974 ...........................
9.2 m.kr.
Geymt fé frá fyrra ári ............................................................. 11.4 m.kr.
AUs 20.6 m.kr.

Fjárveitingin var notuð til eftirfarandi tilrauna og rannsóknarstarfsemi:
í. Vegir bgggðir á mýri:
Á árinu var tekið saman yfirlit yfir hönnunarforsendur fyrir vegi byggða
á mýrum. Niðurstöðurnar voru birtar í Tímariti Verkfræðingafélags íslands.
Haldið var áfram að fylgjast með sigi nokkurra vegarkafla. Er gert ráð
fyrir, að mælt verði í nokkur ár í viðbót og hönnunarforsendur síðan endurskoðaðar.
2. Athuganir á helstu eiginleikum islenskra jarðefna:
Unnið var að söfnun upplýsinga um helstu eiginleika islenskra jarðefna.
Sem fyrsta áfanga í yfirliti um þetta efni var tekin saman greinargerð (25.
febr. 1974) um flokkun jarðefna og helstu eiginleika þeirra með tilliti til vegagerðar. Á árinu var reynt að fá betra yfirlit yfir efniseiginleika, sem hægt
er að nota til ákvörðunar á sigi og skriði í undirstöðum fyllinga. Gert er ráð
fyrir, að þessar rannsóknir haldi áfram á næstu árum.
3. Athuganir á burðarþoli staura:
Haldið var áfram athugunum á burðarþoli staura í mismunandi jarðvegi
og fyrir mismunandi álag. Verið er að ganga frá niðurstððum þeiýra rannsókna,
sem þegar hafa verið gerðar, og mun skýrsla þar að lútandi liggja fyrir innan
nokkurra vikna.
4. Kerfisbundin leit að steinefnum í oliumöl:
Haldið var áfram leit að heppilegum steinefnum til framleiðslu oliumalar
os tekin fyrir svæði, sem lítt eða ekki hafði verið leitað á áður, og einnig fram
haldið rannsóknum á sýnum, sem tekin hafa verið áður. Enn eru mörg svæði
ókönnuð að mestu og verður reynt að leggja áherslu á könnun svæða næst
þéttbýli og meðfram aðalvegum.
5. Snjógirðingar við vegi:
Haldið var áfram athugunum á skaflamyndun og hvernig hægt væri að
nýta niðurstöður þeirra til að minnka skaflamyndun á vegum með uppsetningu snjógirðinga við þá.
6. Frosttryggt malarefni:
Enn hefur ekki borist lokaskýrsla um niðurstöður rannsóknanna, en þeim
er lokið og niðurstöður hafa verið notaðar að einhverju leyti við mat á íslinsumyndunum m. 1.1. fínefnainnihalds malarefna.
7. Rykbinding:
Ætlunin var að halda áfram frekari athugunum á rykbindingu malárvega
með asfaltupplausn m. 1.1. hins jákvæða árangurs, sem fengist hefur á fyrri
árum. Tilraunum var þó frestað, en keypt inn um 70 t af ásfaltöpplausn, sem
notuð verður sumarið 1975.
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8. Athuganir á vikri til vegagerðar:
Sumarið 1973 tók Vegagerð ríkisins ásani.t Landsvirkjun þátt í tilraun við
lagfæringu á gömlum vegi við Búrfellsvirkjun. Vegarkaflinn er um 1000 metra
langur, og var lagt á hann olíumalarslitlag. Vegurinn var i fáum orðum,
blanda af möl, sandi og silti, sem á flestum stöðum var frosthættulegt.
Tilraunin var í því fólgin að leggja ofan á gamla veginn jöfnunarlag úr
vikri, 10 til 20 cm á þykkt. Er síðan ætlunin að fylgjast með veginum og sjá,
hvort hann brotnar niður þannig að hjólför myndist í akbrautinni.
Fyrstu áfangaskýrslu um verkið var skilað 20.09.1974. 1 lok skýrslunnar var
gerð tillaga að áframhaldandi athugunum, og hefur verið haldið áfram við
athuganir í samræmi við hana.
,9. Veörunarþolni málningar:

Haldið var áfram tilraunum með veðrunarþolni og endingu málningar á
stálbrúm. Er nú unnið að úrvinnslu tilraunanna og munu fyrstu niðurstöður
liggja fyrir á næstu mánuðum.
10. Mosarækt:
Tilraunir með mosarækt í hrauni benda til þess, að ekki sé hægt að flýta
með henni uppgræðslu hraunsvæða, umfram það sem gerist með sjálfsáningu,
meira en svarar einu ári. Ákveðið var að halda athugunum, á tilraunasvæðinu
áfram til ársins 1975.

i

Rannsónir á burftarþoli vega:
Haldið var áfram við samnorrænt verkefni, sem stefnir að því að finna
einfaldar aðferðir til hönnunar á burðarþoli veaa m. 1.1. umferðarmagns og
þunga, veðráttu og iarðveas Lokið er að mestu undirbúningi verksins oa nokkrir þættir eru komnir vel á vee. Hér á landi hefur aðalkostnaðurinn verið við
byggingu sérstakrar tilraunafvllinaar úr rauðamöl oa hrauni. Er ætlunin að
athuga islensk gosefni. en hvert landanna hefur fengið ákveðið jarðefni tii
rannsóknar. Gert er ráð fvrir, að verkefninu ijúki 1. júif 1976.
•

12. Athnaun á malarslitlögum:
Með síaukinni nmferð hafa mismunandi akstursgæði veaanna orðið æ
meira áberandi. enda þótt maiarslitiöa sén framleidd á sama hátt oe hafi samskonar kornadreifingu, þeear ban eru iöeð á veeina. Voru þvi vaidir til rannsókna nokkrir mismunandi eóðir malarveeir i hverium landsfiórðunei. Atbueað
verður. bvort eæði veeanna séu báð emhverium efniseieinleikum slitlaeanna,
sem einfalt sé að ákvarða á tílrannastofu. Komi i liós. að einhveriar einfaldar
nrófanir eeti verið til leiðheininear við val á efni i malarslitlog eða við framleiðslu á beim. er æthmin að eera tíllöeu að útbúnaði i færanleea tilrauuastofn.
sem bæet væri að setia á vinnustað.
Greinargerð um þessar athueanir á að liegia fyrir um mitt ár 1975.
1A. Ahrif mannvirkiaaerffar i ám oa fiörffum á fiskiaönaur i ár:
Með tilliti til fvrirhueaðra framkvæmda { Borearfirði oe annars staðar, har
sem fiskigened i ár er mikil. vorn bafnar tiiraunir með talninen fiska. sem
eanea nnn árnar. Er betta «ert með það fvrir auenm að fá úr þvi skorið. bvort
mannvirkiaeerð befur ábrif á fiskieönenr. Áfaneaskýrsla um þessar tUrannir
liggur þeear fvrir oe sýna niðurstöíjur þennar jákvæftan árangur, Verður tiiraunum þegsnro þglíjið áfrarn.
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Í4. Ákveðið vnr að heimila Sverri Runólfssyni að sýna aöferð sina um ódýra
vegagerð með því að byggja frá grunni um 1200 m langan vegarkafla Vesturlandsvesar milli Ártúnsár og Tíðaskarðs. Fyrirheit um slikan tilraunakafla var
gefið í apríl 1972 og Sverrir valdi þennan ofangreinda kafla af þremur, sem
honum var gefinn kostur á í ágúst 1973. Viðhlitandi verklýsingu lagði Sverrir
ekki fram fvrr en 22 iúlí 1974, og var gerður við hann verksamningur i byrjun
ágúst s. 1., en hann hófst handa skðmmu síðar. Heildarkostnaður skv. áætlun
Sverris var 8.4 m.kr. að slitlagi meðtöldu. Sverrir vann siðan við gerð kaflans
fram á vetur, undirbyggingu var að mestu lokið og upprótað land næst vinnusvæðinu fært i það horf, að ekki stafaði af þvi bein lífshætta fyrir menn og
skepnur. Kostnaður var þá orðinn 12.8 m.kr.:
Búast má við, að 5—7 m.kr. kosti að koma kaflanum í það horf, sem ætlað
var skv. verklýsingu Sverris.
2.10. GREIÐSLUHALLI Á VEGÁÆTLUN
Þegar bráðabirgðavegáætlun var samþykkt s. 1. vor, var Ijóst að fyrirsjáanlega
yrði halli á nokkrum liðum. I fyrsta lagi var ekki séð fyrir fjárveitingu til gréiðslu
snjómoksturskostnaðar seinni hluta ársins 1974, þar sem ætlað var, að Alþingi
lyki afgreiðslu vegáætlunar á sumarþingi. Þá var í ððru lagi ekki að fullu gengið frá
kjarasamningum opinberra starfsmanna, þannig að óhjákvæmilega varð nokkur
halli á „Stjórn og undirbúningi".
Þá var í haust gefin út heimild af ráðunevti til hraðbrautaframkvæmda i
grennd við nokkra þéttbýlisstaði, alls að upphæð 38 m.kr., og ákveðið að sú upphæð
skyldi tekin inn á halla 1974.
í aðaltriðum skiptist halli á bundnum greiðslum þannig:
m.kr.
Stjóm o« undirbúningur .......................................................................................................
Vetrarviðhald .........................................................................................................................
Fiúrheimildir 16/10 vegna lagningar olíumalar ...............................................................
Til vega í kaupst. og kanpt....................................................................................................
Til tilrauna...........................................

22.5
90.6
38.0
0.2
0.1

Samtals halli 1974

151.4

Halli 1973 .................................................................................................................................
Halli 1972 ..................................................................................................................................
Halli 1970—71 .........................................................................................................................

173.0
34.0
60.0

Halli samtals (lok árs 1974

418.4

Fjúrveiting til greiðslú halla 1974 .........................................................................
Markaðar tekjur umfram áætiun 1974 .................................................................

60.0
29.8

89.8

Ógr. halli í lok árs 1974

328.6

Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþlng) .
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Fskj. 2.8—1
Yfirlit um framkvæmdir skv. vegáætlun 1974.
1. Hraðbrautir;

a)
b)
c)
d)
e)

Fullnaðarfrágangur undirbyggingar .............................................................
Lagning malarslitlags ................................................................................
Laguing bundins slitlags........................................................................
Brýr, 10 m og lengri, 4 brýr .........................................................................
Smábrýr, 1 brú..................................................................................................

14.3
7.6
8.1
58
8

km
km
km
m
m

80.0
89.0
278
23

km
km
m
m

78.0
85.0
526
22

km
km
m
m

2. Þjóðbrautir:

a)
b)
c)
d)

Undirbyggðir vegir ..........................................................................................
Lagt slitlag og burðarlag ................................................................................
Brýr, 10 m og lengri, 7 brýr .........................................................................
Smábrýr, 5 brýr................................................................................................

3. Landsbrautir;

a)
b)
c)
d)

Undirbyggðir vegir ..........................................................................................
Lagt slitlag og burðarlag ................................................................................
Brýr, 10 m og lengri, 7 brýr .........................................................................
Smábrýr, 4 brýr.................................................................................................

4. Sýaluvegiri

a) Brýr, 10 m og lengri, 1 brú ............................................................................
b) Smábrýr, 3 brýr................................................................................................

14 m
21 m
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Sþ.

410. Tillaga til þingsályktunar

[216. mál]

um vegáætlun fyrir árin 1974—77.
(Lögð fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vegalaga, nr. 80 10. júlí 1973, að árin
1974—77 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt
eftirfarandi vegáætlun:

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN.
(Fjárhæðir í m.kr.)
1974

1975

1976

1977

Fastir liðir:
Innflutningsgjald.........................
Þungaskattur ...............................
Gúmmígjald .................................

1 121
311
105

1 762
420
96

1 862
445
99

1 946
468
104

Endurgr. innfl.gjald...............................
Endurgr. þungaskattur.........................

18
15

1.1.
1.
2.
3.

1 «7

33
4.

1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rikisframlag..................................

Sérstðk fjáröflun:
Skeiðarársandur...........................
Hraðbrautir ..................................
Kópavogur ....................................
Djúpvegur ......................................
Norður- og Austurvegur ...........
Aðrar framkvæmdir.....................

2 278
■

2 406

28
8

20
8

2 518
28
8

28

36

36

1 504
362

2 250
380

2 370
500

2 482
500

1 866

2 630

2 870

2 982

400
100
80
80
500
1 160 -

116

0
0

0
0

500
297

500
550

500
550

913

-

1 050 -

1 050

3 920

4 032

3 026
1.3. Fjárveit. til greiðslu halla 1974:
Halli í lok árs 1974 .............................
Fjárveiting til gr. halla 1974 .............
Markaðar tekjur umfr. áætl..................

418,4
4-60,0
4-29,8

Aukafjárv. til greiðslu halla ...............

328,6
328,6

Samtals

3 354,6

3 543
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II. SKIPTING ÚTGJALDA.
(Fjárhæöir í m.kr.)
1974
2.1.
1.
2.
3.
4.

Stjórn og undirbúningur:
Skrifstofukostnaður.....................
Verkfræðil. undirbún.....................
Umferðatalning ...........................
Eftirlaunagreiðslur.......................

1975

73,0
87,0
12,5
10,5

54,0
51,3
7,7
8,2
121,2

2.2.
1.
2.
3.

Viðhald þjóðvega:
Sumarviðhald...........................
Vetrarviðhald...............................
Vegmerkingar...............................

Til nýrra þjóðvega:
Hraðbrautir .................................
Þjóðbrautir....................................
Landsbrautir..................................
Girðingar og uppgræðsla.............
Sérstakar iætlanir:
1. Skeiðarársandur .....................
2. Norður- og Austurvegur........
3. Austurlandsáætlun .................
4. Norðurlandsáætlun.................
5. Djúpvegur ................................
6. ÞingvaMavegur .......................

Xil fjallvega o. 11.;
Aðalfjallvegir ...............................
Aðrir fjallvegir.............................
Reiðvegir........................................
Til brúargerða:
Brýr 10 m og lengri.....................
Smábrýr ........................................

-

192,0

888,0
194,7
13,3
1 096,0

1 096,0

-

516,3
129,2
163,3
28,3

437,0
143,0
200,0
40,0

644,0
220,0
255,0
40,0

672,0
252,0
285,0
40,0

400,0
0,0
107,0
175,6
105,3
81,0

116,0
500,0
75,0
175,0
25,0
0,0

500,0
75,0
175,0
25,0
0,0

500,0
75,0
175,0
25,0
0,0

1 711,0 -

25,0 -

-

111,4 -

141,0

7,0
14,0
1,0
22,0

-

2 024,0

-

22,0

-

183,0
33,0

122,0
19,6

90,8
20,6

1 934,0

7,0
14,0
1,0

7,0
17,0
1,0

4,7
6,9
0,5
12,1

2.5.
1.
2.

-

888,0
194,7
13,3
1 062,0

1 706,0 2.4.
1.
2.
3.

73,0
94,4
12,5
12,1
188,0

854,0
194,7
13,3
-

1977

73,0
91,0
12,5
11,5
183,0

649,0
67,4
9,6
726,0

2.3.
1.
2.
3.
4.
5.

1976

184,0
33,0
216,0

217,0

2.6.

Til sýsluvega..................................

38,0

85,0

104,0

106,0

2.7.

Til vega í kaupst. og kaupt...........

183,7

285,0

296,0

310,0

2.8.
1.
2.

Til véla- og ihaMakaupa:
Ttt véla- og verkfærakaupa ..,,
Til byggingar áhaldahúsa.........

20,0
18,0

18,0
10,6
28,6
9,2

2.9.
2.10. Halli i vegáætlun:
1 lok irs 1973 ...............................
1.
Halli i árinu 1974 .......................
2.

-

20,0
30,0

20,0
30,0
38,0 -

50,0

13,0

14,0

-

50,0
15,0

267,0
151,4
418,4
----------- 3 543,0 3 354,6

3 920,0 -

4 032,0
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III. FLOKKUN VEGA
3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM

1

22
25
26
202
203
204
206
208
210
211
212
214
215
216
218
219
242
243
245
246
247
249
250

Suðurlandskjördæmi.
Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu,
yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við
Sandskeið.
Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjiun: Af vegamótum ofan við kirkjuna um
Ofanleytishverfi að Stórhöfðavita.
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá
Miðkoti í Þykkvabæ.
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtuni upp Holt og Land um Galtalæk
austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells.
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um, Prestbakkavöll, að heimreið að Prestbakka.
Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að
heimreið að Geirlandi.
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll i Meðallandi, á Suðurlandsveg austan Eldvatns.
Holtsvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú
að vegamótum hjá Heiði.
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu,
að heimreið að Búlandi.
Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli.
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá,
að heimreið að Bólstað.
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum.
Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á
Reynishverfisveg hjá Reynisdal.
Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að
Dyrhólum.
Péturseyjarvegur: Af Súðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar.
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi,
á Suðurlandsveg austan Svaðbælisár.
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og
Leirnahverfi, á Suðurlandsveg austan við Steina.
Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suðurlandsveg austan Irár.
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, mn Skálabæi, á Suðurlandsveg austan við Hvamm.
Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á Suðurlandsveg hjá Fitjamýri.
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Stóru-Mörk og
Merkurengjar I Húsadal í Þórsm.örk.
Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljótsaura hjá Stóra-Dimon á Fljótshlíðarveg við Eyvindarmúla.
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251 Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borgareyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn.
252 Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol,
Þúfu og Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár.
254 Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum.
255 Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg
nálægt Akurey.
257 Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá
Eystra-Hóli.
261 Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot að Háamúla.
262 Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli.
264 Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli,
um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varmadals.
266 Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Vindási.
268 Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og
Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
271 Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteinshöfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu.
273 Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti.
275 Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju,
Háfshverfi og Þykkvabæ að Unuhóli.
282 Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ásveg við Áshverfi.
284 Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
286 Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á
Landveg neðan við Köldukinn.
288 Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Syðri-Hömrum.
30 Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir
Hvítá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut norðan Brattholts.
31 Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás
og Skálholt á Biskupstungnabraul hjá Spóastöðum.
32 Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt
sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan BjarnalónS, yfir Þjórsá
hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá Sigöldu að Sigölduvirkjun.
33 Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
34 Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan ölfusárbrúar á Selfossi im Eyrarbakka og ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
35 Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi.
36 Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan
Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði.
37 Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á
Biskupstungnabraut hjá Múla.
38 Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar.
39 Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í ölfusi.
302 Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Villingaholtsveg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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303 ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði um Miklholtshelli að
vegamótum við Ölvisholt.
304 Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við
Austurkot og Oddgeirshóla.
305 Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
308 Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk.
309 Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kolsholtshelli.
310 Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
311 önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt,
á Villingaholtsveg norðan önundarholts.
312 Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um
Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli.
314 Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegí nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
316 Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að
Hreiðurborg.
318 Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti.
321 Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg
móti Löngumýri.
322 Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum.
324 Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli.
325 Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
326 Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjarbakka.
328 Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
329 Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að
Skáldabúðum.
340 Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
341

Langholtsvegur: Af Hrunainannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Lang-

holti.
344 Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg
vestan Kirkjuskarðs.
345 Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu.
349 Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að heimreið að Jaðri.
350 Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri
við Úlfljótsvatn.
351 Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
353 Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti.
354 Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
355 Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá
Brúará.
356 Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn.
358 Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á
Hrunamannaveg sunnan Gýjarhóls.
359 Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti.
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360 Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Irafoss, um Grafning á Þingvallaveg
norðan Heiðarbæjar.
364 Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey.
365 Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka.
366 Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöð-

um.

374 Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar.
375 Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum.
42 Krísuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á
Þorlákshafnarveg ofan við Þorlákshöfn.
48 Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisvatns, um Fellsenda á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
52 Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á Þingvallaveg á Þingvöllum.

1
1
36
40
41
42
43
44
45
48
410
412
415
416
420
421
422
425
430
431

Reykjaneskjördæmi.
Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykjavíkur.
Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík við Elliðaár um Mosfellssveit og Kjalarnes,
inn Hvalfjörð, að sýslumörkum i Hvalfjarðarbotni.
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt
Köldukvísl.
Hafnarfjarðarvegur: Frá mörkum Reykjavíkur við Fossvogslæk, um Kópavog
og Garðahrepp, á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík við Elliðaár, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar,
um Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis.
Krísuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krísuvík að
sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni.
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur.
Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum að Höfnum.
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sandgerði
að heimreið að Nýlendu á Stafnesi.
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár um Reynivelli og Kjósarskarð að sýslumörkum vestan Stíflisvatns.
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
Vifilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garðakauptún og
Vífilsstaði á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum.
Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um Landakot og Sviðholt og aftur að vegamótum Bessastaðavegar við Bessastaði.
Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd og Voga á Reykjanesbraut á Vogastapa.
Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni.
Njarðvikurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa, um Innri-Njarðvík á
Reykjanesbraut skammt austan vegamóta Hafnavegar.
Nesv^gur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes, Grindavík og Isólfsskála
á Krisuvíkurveg sunnan Krísuvíkur.
Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á
Hafravatnsveg.
Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlandsveg við Þverholt.
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460 Eyrarfjallsvegur: Af VesturlandsVegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vesturlandsveg hjá Blönduholti.
461 Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
Vesturlandskjördæmi.
1 Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall,
yfir brú á Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavörðuheiði.
50 Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls
og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vesturlandsveg hjá Haugum.
51 Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi.
52 Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvitárvelli, um Hest, Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum.
53 Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á
Hvitá hjá Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts.
54 ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og
Fróðárheiði til ólafsvíkur.
55 Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnessveg vestan Bíldhóls.
56 Stykkishólmsvegur: Af Ólafsvikurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um
Helgafellssveit til Stykkishólms.
57 Snæfellsnessvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógarströnd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá.
59 Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörkum á Laxárdalsheiði.
502 Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli,
um Eyri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi.
503 Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl suður fyrir Akrafjall um
Innra-Hólm að Akranesi.
504 Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadalsveg vestan við Hól.
505 Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vesturlandsveg hjá Belgsholti.
507 Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði
á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns.
508 Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi,
með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
509 Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradalsvatns um Haga að Fitjum.
510 Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxahryggjaveg hjá Hatti.
512 Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg
hjá Brautartungu.
513 Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvitárbakka.
514 Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti.
515 Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði,
Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
516 Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesinelum, um
Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum.
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517 Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppiárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
518 Hálsasveitarvegur: Af Borgarf jarðarbraut hjá Gröf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvitársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
519 Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og
fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
522 Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Siðumúla um Norðtungu og
Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
523 Hvítársiðuvegur: Af Þverárhiíðarvegi hjá Siðumúla, um Hvítársíðu og brú á
Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
524 Þverárvegur: Af Þverárhliðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíum.
525 Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á
Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
526 Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svarfhóli.
527 Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland
og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum.
52S Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá
Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki.
530 Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á
Hvitárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
531 Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi.
532 Þursstaðavegur: Af ólafsvikurvegi vestan Borgar að Rauðanesi.
533 Álftaneshreppsvegur: Af ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn
um Krossnes og Þverholt á Ólafsvikurveg hjá Arnarstapa.
534 Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum.
535 Grimsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum
að Grenjum.
537 Sauravegur: Af ólafsvíkurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri.
539 Staðarhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni.
540 Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fiflhoitum um Stóra-Kálfalæk, Akra
og Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
566 Hitarnesvegur: Af ólafsvikurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt.
567 Kolviðarnesvegur: Af ólafsvikurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla.
571 ölkelduvegur: Af Ólafsvikurvegi hjá ölkeldu að Hóli.
572 Lýsuhólsvegur: Af ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á
ólafsvikurveg vestan Vatnsholtsár.
574 Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvik, Hellissand og Rif að ólafsvik.
576 Framsveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall á Snæfellsnesveg hjá Eiði.
577 Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi við Mjósund, um Berserkjahraun
á Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs.
580 Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnessvegi við Blönduhlið að Seljalandi.
581 Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnessvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Seljalandi.
582 Hálsabæjavegur nyrðri: Af Snæfellsnessvegi vestan Miðár um Snóksdal að Bæ.
583 Hálsabæjavegur svðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um
Hundadal að Bæ.
585 Hliðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarðaveg norðan Tunguár,
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586 Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að
Smyrlahóli.
587 Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að
Lambastöðum.
588 Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gillastaði að Lambastöðum.
589 Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjhstaða að Laugaskóla.
590 Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning
og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ.
591 Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum.
592 Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravik að Ketilsstöðum.
593 Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu
á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
594 Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á
Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði.
60 Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðardal og Svinadal að sýslumörkum i Gilsf jarðarbotni.
69 Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum.
Vestfjarðakjördæmi.
1 Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við
Hrútafjarðará.
59 Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavikurveg norðan
Borðeyrar.
60 Vestfiarðavegur: Frá sýslumörkum i Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn,
um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð,
Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði, lsafjörð og Óshlið til Bolungarvíkur.
61 Djúpvegur: Af Vestfjarðavegi i Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði,
fyrir ísafjörð, um Eyrarfjall og ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð,
um Súðavík á Vestfjarðaveg í Skutulsfirði.
62 Barðastrandarvegur: Af Vestfjárðavegi hjá Flókalundi i Vatnsfirði, um Barðaströnd vfir Kleifaheiði að Patreksfirði.
63 Bildudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir
Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bildudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar,
þaðan á Vestf jarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
64 Flatevrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flatevrar.
65 Súgandaf jarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðuréyri fyrir Spilli
að heimreið að Bæ.
68 Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fvrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrimsfirði til Hólmavikur.
69 Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkiirveg í Kollafirði.
605 Tröllatunguheiði: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka hjá Valshamri, um Tröllatunguheiði hjá Tröllatungu á Hólmavikurveg hjá Húsavik.
607 Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi i Berufjarðarbotni út Barmahlíð um
Reykhóla að Stað.
609 Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, áð Firði.
610 Fossárvegur: Af Vestfiarðavegi hjá Fossá um Fossárháls á Vestfjarðaveg við
Vatnsdalsvatn.
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611 Siglunesvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Haukabergsúrbriíar um Holt að
Skriðnafelli.
612 Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum.
614 Rauðasandsvegur: Af örlvgshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf á
Rauðasandi. '
615 Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, að Sellátranesi.
617 Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að
Stór a-Laugar dal.
619 Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi um Bildudal, út með Arnarfirði um Bakka
að Selárdal.
622 Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal og Keldudal að
Svalvogum.
624 Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufjalli um Núp, Alviðruvör og
Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi.
625 Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í önundarfirði, um
Hjarðardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal.
632 Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum.
633 Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Isafjörð um Vatnsfjörð, Skálavik og Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni.
635 Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við NeðriBakka, út með Langadalsströnd um Armúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd
að Lyngholti.
638 Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að
Laugarási.
641 Krossárdalsvegur: Af Hólmavikurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf.
643 Strandavegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavik, fyrir botn Steingrímsfjarðar,
um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um
Gjögur, Árnes að bryggju í Norðurfirði.
645 Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
Norðurlandskjördæmi vestra.
1 Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir
Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Ðlönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð,
Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á öxnadalsheiði.
72 Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga.
74 Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi að Skagaströnd.
75 Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðaja Gljúfurár hjá Vatnsleysu.
76 Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundarstokki, um Blönduhlið, Viðvikursveit, óslandshlið, hjá Hofsósi, um Sléttuhlið,
Fljót og Almenninga að Siglufirði.
702 Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað.
704 Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi apstast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á
Norðurlandsveg hjá Laugarbakka.
705 Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekkulækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum.
706 Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi, um Efra-Núp, yfir Austurárdalsháls, út Austurárdal á Miðfjarðarveg gegnt Haugi,
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711 Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes. um Hindisvik yfir Þórsá, suður Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni.
712 Þorgrimsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn að Tungu.
714 Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjaárdal um
Fremri-Fitjar, yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
715 Viðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Viðidalstungu,
yfir brú á Viðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili.
716 Siðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu
á Vatnsnesveg hiá Breiðabólstað.
717 Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
718 Víðidalsvegur evstri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Víðidalsár á Viðidalsveg vestri hjá Hvarfi.
721 Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við
Leysingjastaði.
722 Vátnsdalsvegur: Af Norðurlandsvesi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár
um brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt
Aralæk.
723 Grímstunsuvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Grimstunsu og Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka.
724 Revkjabraut: Af Norðurlandsvesi fvrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svinavatns á Svínvetningabraut hjá Tindum.
725 Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi náiæst Torfalæk að Hæl.
726 Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Revki, vestan Svinavatns, um Auðkúlu á
Svinvetningabraut sunnan Svínavatns.
727 Svinadalsvesur: Af Auðkúluvesi hjá Grund að Ljótshólum.
731 Svinvetningahraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og
Svinavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar.
732 Kjalvegur: Af Svinvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðsstaðavegar.
733 Blöndudalsvegur: Af Svinvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri
að Austurhlið.
734 Svartárdalsvesur: Af Norðurlandsvesi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og
Hvamm að Stafni.
741 Neðribvggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandarveg sunnan Neðri-Lækjardals
742 Mvravesur: Af Skasastrandarvegi hjá I.ækjardal, um Mýrar og brú á Laxá,
á Laxárdalsveg hjá Skrapatungu.
748 Laxá’-d»l«vesur: Af Þverárf.jallsvegi yfir Norðurá að Mánaskál.
744 Þverárfiallsvesur: Af Skagastrandarvcgi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og Þverárfiall á Skagaveg hjá Skiðastöðum.
745 Skasavesur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd um Kálfshamarsvik, Hafnir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gðnguskðrð á Sauðárkróksbraut á Sauðárkróki.
748 Reykjastrandarvegur: Af Skagavesi hjá Skarði að Fagranesi.
751 Éfribvggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skagafiarðarveg norðan Mælifells.
752 Skagafiarðarvegur: Af Norðurlandsvesi sunnan Varmahliðar, um Mælifell,
Tunsusveit og Vesturdal að Gil.jum.
753 Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vindheimum.
754 Héraðsdalsvesur: Af Skagaf.jarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um
Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brú hjá Flatatungu
755 Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að ÁnastÖðum.
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757 Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi rnn Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyrirhugaða brú hjá Flatatungu.
758 Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri,
um Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum.
759 Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldulandi.
761 Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli.
762 Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð að Fjalli.
763 Hellulandsvegur: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi að Hellulandi.
764 Hegranesvegur vestri: Af Hegranesvegi eystri við Ketu að Hellulandi.
765 Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkróksbraut hjá Garði að Eyhildarholti.
766 Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglufjarðarveg hjá Miklahóli.
767 Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi bjá Míklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti að Hólum.
768 Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan bruar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt
að Hrafnhóli.
769 Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á
Laufskálaholti.
781 Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, vfir Deildará hjá Kambi
á Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
783 Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni.
784 Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá
Mvrarkoti.
786 Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttuhlfðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots
787 Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Austarahól og Barð, á
Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum.
788 Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík á Siglufjarðarveg hjá Langhúsum.
789 Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu að MinniBrekku.
82 ólafsfjarðarvegur: Frá svslumörkum á Láebeiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg
á Ketilási.
Norðurlandskjördæmi eystra.
1 Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á öxnadalsheiði, um öxnadal, Þelamörk
og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Revkjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns,
Mývatnsöræfi, Jðkulsárhrú, Grímsstaði á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskupshálsi.
82 ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dahík, fyrir ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að
sýslumörkum á Lágheiði.
83 Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvik, um Dalsmynni, Höfðahverfi
og Grenivik að Melum.
85 Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavik, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Axarfirði, um Kópasker, Melrakasléttu og RaUfarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörkum á Brekknaheiði.
87 Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grimsstöðum í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
802 Ólafsfjarðarvegur eystri: Af ólafsfjarðarvegi i ólafsfjarðarkaupstað um brú á
Kálfsá, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls.
Alþt. 1974. A. (96. lðggjafarþing).
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Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan ólafsfjarðarár að Sóiheimum.
Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum.
Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá
Hvarfi.
Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá
Hvarfi, um Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við
Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hlíðarvegar.
Árskógssandsvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandi.
Hauganesvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi.
Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri.
Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi á Hjalteyrarveg hjá Ytri-Bakka.
Möðruvaílavegur: Af ólafsfjarðatvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdalsveg hjá Björgum.
Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi nm brú á Hörgá hjá Skugga að Staðarbakka.
Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norður Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir á ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá SyðstaSamtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela.
Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund og
Saurbæ, að vegamótum norðan Hólsgerðis.
Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á
Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðai braut vestri skammt norðan Hólshúsa, uni
brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá
Saurbæ.
Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, yfir Finnastaðaveg að Syðra-Dalsgerði.
Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri móts við Vatnsenda, um brú á Eyjafjarðará. um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli.
Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará að Þormóðsstöðum.
Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Kaupangi, um Laugaland og
brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvölíum, á Evjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
Svalbarðsevrarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi að Svalbarðsevri.
Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfnrá að Hóli.
Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, vfir Vaðlaheiði, Fnjóská, á Norðurlandsveg hjá Hálsi.
Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum.
Fnióskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi norðan Ness að Grimsgerði.
Fnióskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan hrúar á Fnjóská, um
Fnjóskadal austanverðan, á Grenivikurveg í Dalsmynni.
Vaglaskógarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brii á Fnjóská, um Vaglaskóg að Lundi II.
Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá.
hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvislarbrú vestan Skjálfandafljóts að Mýri.
Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi evstri hjá Sandkvisl, að Viðikeri.
Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum á Bárðardalsveg vestri,
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845 Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá
Tjörn.
846 Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út
Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
847 Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni.
848 Mývatnssveitarvegur: Af Norðunandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á
Norðurlandsveg hjá Reykjahlíð.
849 Baldursheimavegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns að
Litlu-Strönd.
851 Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Nípá.
852 Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi.
853 Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði,
á Mývatnsveg austan Laxárvirkjunar.
854 Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg.
855 Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi.
856 Laxárdalsvegur vestri: Af Staðarbraut vestan Laxár að Halldórsstöðum.
857 Laxárdalsvegur eystri: Af Laxár ialsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um bru
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi
861 Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi hjá Lindarbrekku að vegamótum Nýjabæjarvegar.
862 Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg.
864 Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand
á Norðausturveg austan Jökulsárhrúar í Axarfirði.
865 Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka
866 Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að vegamótum Skógavegar.
867 Axafjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á
Norðausturveg austan Stórviðarvatns.
868 Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár i Þistilfirði, að Laxárdal.
869 Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes
að vegamótum Eiðisvegar.
Austurlandskiördæmi.
1

85
91
92
93
94
96
97

Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldals-

heiði, Jökuldal, vfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, Lónsheiði, Lón, Almannaskarð, vfir Hornafjarðarfljótsbrú hjá Gildraskeri, um Mýrar, Svðursveit, Breiðamerkursand, öræfi og Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu.
Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal.
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni.
Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar.
Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til
Seyðisfjarðar.
Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisf jarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakkagerði.
Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi i Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum.
Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvfkur.
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98 Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns.
99 Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfu.
911 Gunnarsstaðavegur i Bakkafirði: Af Norðausturvegi nálægt Hölkná að Gunnarsstöðum.
913 Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi.
915 Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum.
917 Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
919 Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan
Sunnudals, og á Norðausturveg nálægt Teigi.
921 Eyjavegur: Af Hlíðarvegi móts við Fögruhlíð um Hnitbjörg og Eyjasel á Hlíðarveg nálægt Bakkagerði.
922 Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaldá að Grófarseli.
923 Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú.
924 Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal.
925 Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni.
926 Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvrgi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum.
927 Brekkubæjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
929 Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Austurlandsveg við Rangá.
931 Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljólsdal, yfir Jökulsá i Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum
á Völlum.
933 Norðurdalsvegur i Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þuriðarstöðum.
934 Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá
um Langhús að Glúmsstöðum.
935 Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl að
Víðivöllum fremri.
937 Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á
Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku.
938 Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrií að Birkihlíð.
939 Axarvegur: Af Austurlandsvegi i Vfðigróf i Skriðdal um öxi og á Austurlandsveg i Berufjarðarbotni.
942 Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steinsvað á Lagarfossveg hjá Fossi.
943 Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað og Sandbrekku á Borgarfjarðarveg sunnan við Unaós.
944 Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrimsstöðum um Ekru, yfir
Lagarfljót, hjá Fossi á Hróarstunguveg.
946 Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vegamótum við Hvannstóð.
947 Desjamýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi i Bakkagerði um brú á Fjarðará að
heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
951 Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdalseyri að Sunnuholti.
953 Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvislarbrú um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku.
954 Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi i Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðuvik.
956 Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði.
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962 Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að
vegamótum við brú á Norðurdalsá
964 Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Asunnarstaða yfir Breiðdalsá hjá
Flögu um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar.
984 Hoffellsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Hoffellsárbrúar að vegamótum Miðfells.
986 Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli.

1

3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. í UNDIRFLOKKA
3.2.1. Hraðbrautir A og B
Suðurlandsvegur:
Akureyjarvegur i Landevjum—Reykjavík.

33 Gaulverjabæjarvegur:
Stokkseyri — Eyrarbakkavegur.
34 Eyrarbakkavegur.
35 Biskupstungnabraut:
Suðurlandsvegur — Minni-Borg.
36 Þingvallavegur:
Stardalsvegur — Vesturlandsvegur.
38 Þorlákshafnarvegur:
Þrengslavegur — Þorlákshöfn.
39 Þrengslavegur.
40 Hafnarfjarðarvegur.
41

Reykjanesbraut.

43 Grindavíkurvegur.
44 Hafnavegur:
Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur
45 Garðskagavegur:
Reykjanesbraut — Gerðar.
412 Vífilsstaðavegur.
415 Bessastaðavegur:
Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur.
1 Vesturlandsvegur:
Reykjavík — Vestfjarðavegur.
51 Akranesvegur.
60 Vestfjarðavegur:
Djúpvegur — Hnifsdalur.
61 Djúpvegur:
Flugvöllur — Vestfjarðavegur.
1 Norðurlandsvegur:
Hólmavikurvegur — Skagastrandarvegur, Skagafjarðarvegur — Siglufjarðarvegur, Laugaland á Þelamörk — Gremvíkurvegur.
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72 HvammBtangavegur.

75 Sauðárkróksbraut:
Norðurlandsvegur — Sauðárkrókur.
82 Ólafsfjarðarvegur:
Norðurlandsvegur — Hjalteyrarvegur.
821

Eyjafjarðarbraut vestri:
Norðurlandsvegur — nyrðri vegamót Kristnesvegar.

85 Norðausturvegur:
Mývatnsvegur — Húsavík.
1 Austurlandsvegur:
Upphéraðsvegur — Norðfjarðarvegur.
92 Norðfjarðarvegur:
Austurlandsvegur — Seyðisfjarðarvegur.
99 Hafnarvegur.
3.2.2. Þjóðbrautir.
1 Suðurlandsvegur:
Sýslumörk Skeiðarársandi — Akureyjarvegur.
30 Skeiðavegur.
31 Skálholtsvegur.
35 Biskupstungnabraut:
Minni-Borg — Skálholtsvegur.
36 Þingvallavegur:
Biskupstungnabraut — vegamót við Stardal.
45 Garðskagavegur:
Garður — Sandgerði.
1 Vesturlandsvegur:
Vestfjarðavegur — Hólmavíkurvegur.
53 Hvítárvallavegur.
54 Ólafsvíkurvegur:
Vesturlandsvegur — ólafsvík.
55 Heydalsvegur.
56 Stykkishólmsvegur:
Snæfellsnessvegur — Stykkishólmur.
57 Snæfellsnessvegur.
574 Útnesvegur:
Hellissandur — Ólafsvík.
60 Vestfjarðavegur:
Vesturlandsvegur — Djúpvegur við Isafjörð og Hnífsdalur — Bolungarvík.
62 Barðastrandarvegur.
68 Hólmavfkurvegur.

Þingskjal 410

1343

1 Norðurlandsvegur:
Skagastrandarvegur — Skagafjarðarvegur, Siglufjarðarvegur — Laugaland á
Þelamörk, Grenivikurvegur — sýslumörk á Biskupshálsi.
75 Sauðárkróksbraut:
Sauðárkrókur — Siglufjarðarvegur.
76 Siglufjarðarvegur.
82 Ólafsfjarðarvegur:
Hjalteyrarvegur — Siglufjarðarvegur.
85 Norðausturvegur:
Norðurlandsvegur- Mývatnsvegur og Húsavík- Austurlandsvegur.
845 Aðaldalsvegur.
1 Austurlandsvegur:
Sýslumörk á Biskupshálsi — Upphéraðsvegur og Norðfjarðarvegur — sýslumörk
á Skeiðarársandi.
92 Norðfjarðarvegur:
Seyðisfjarðarvegur — Neskaupstaður.
96 Suðurfjarðavegur.
3.2.3. Aðrir þjóðvegir eru iandsbrautir.
3.3. AÐALFJALLVEGIR.
3.3.1. Kaldadalsvegur (40 km):
Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum urn Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá
Húsafelli.
3.3.2. Kjalvegur (165 km):
Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Hvitanes, Hveravelli á Kjalveg
(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal.
3.3.3. Fjallabaksvegur nyrðri (80 km):
Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulgilskvísl hjá Landmannalaugum, Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi.
3.3.4. Sprengisandsleið (536 km):
Af Þjórsárdalsvegi við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu, Tómasarhaga hjá Fjórðungsvatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (827) hjá Þormóðsstöðum í
Eyjafirði (189 km).
Álma norðan Fjórðungsvatns um Laugarfell yfir brú á Jökulsá eystri á AustariBug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (75 km).
Álma norðan Fjórðungsvatns um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (842) hjá
Mýri í Bárðardal (76 km).
Álma úr Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum austan í
Þríhyrningsfjallgarði á Jökuldalsveg (923) hjá Brú á Jökuldal (196 km).
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Athugasemdir við þingsályktunartillðgu þessa.

1. UM FJÁRÖFLUN TIL VEGAMÁLA 1974—1977
1.0.0. Inngangur.
Þegar þingsályktunartillaga um vegáætlun 1974—1975 var lögS fyrir Alþingi
vorið 1974 var á grundvelli spár frá Áætlanadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins, um fjölgun bifreiða til 1985, gerð áætlun um tekjur vegasjóðs af mörkuðum
tekjustofnum. Með tilliti til þess mikla innflutnings bifreiða á árinu 1974 og þess
samdráttar sem orðið hefur, var fyrrgreind spá tekin til endurskoðunar og hún
leiðrétt. Með hliðsjón af reynslu undanfarinna ára er gert ráð fyrir að bifreiðainnflutningurinn fari hlutfallslega minnkandi næstu árin og á miðju ári 1978 veröi
fólksbifreiðafjöldi pr. 1000 íbúa orðinn sá sami og áætlað var s. 1. vor.
A grundvelli framangreinds hefur bifreiðafjöldinn verið áætlaður þessi:
Ár

1974 ......................... ...........................
1975 ........................... ...........................
1976 ........................... ...........................
1977 ........................... ...........................

Fjöldi bireiða
1. júlí ár hvert

Þar af með
bensínhreyfli

67 300
70 800
74 800
78 500

59 800
62 900
66 500
69 700

1.1.1. Bensíngjald.
Við ákvörðun iekna af innflutningsgjaldi af bensíni er fyrst og fremst byggt
á áætlun um meðaleldsneytisnotkun bensínbifreiða. Byggt er á reynslu undanfarinna ára og gengið út frá 1750 ltr. eldsneytisnotkun á bifreið árið 1974. Gert er
ráð fyrir að meðaleyðslan minnki út vegáætlunartímabilið vegna batnandi vegakerfis og sparneytnari bifreiða.
Tekjur vegasjóðs af bensingjaldi eru því áætlaðar þessar:
Ár

1974
1975
1976
1977

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

Fjöldi bensín
bifr. 1. júlí ár hv.

Meðal notk.

Heildar notk.
iu. ltr.

Innflgj.
m.kr.

Endurgr.
m.kr.

59 800
62 900
66 500
69 700

1750
1750
1 750
1745

104.4
110.1
116.4
121.6

1121
1 762
1862
1946

18
20
28
28

1.1.2. Þungaskattur.
Við áætlun um tekjur af þungaskatti er byggt á skiptingu bifreiða í undirflokka eftir eigin þyngd og gerð hreyfils. Tekjur af árgjaldi eru reiknaðar út sér
annarsvegar fyrir diselbifreiðar og hins vegar fyrir bensínbifreiðar, en þungaskattur af þeim var felldur niður um síðustu áramót og er nú innheimtur af bensíngjaldi. Við áætlun um tekjur af km-gjaldi er byggt á athugun sem gerð var af
Vegagerð ríkisins um meðalakstur þeirra bifreiða sem greiða þungaskatt skv. kmgjaldi.
í eftirfarandi töflu eru áætlaðar tekjur af þungaskatti í millj. kr.
Ár

1974
1975
1976
1977

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

Árgjald
bensfn bifr.

Árgjald
diesei bifr.

Km.gj.

Tekjur
brúttó

Endurgr.

50

98
161
169
177

163
259
276
291

311
420
445
468

15
8
8
8
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1.1.3. Gúmmígjald.
Mjðg erfitt er að spá um tekjur af gúmmígjaldi þar sem eftirspurn eftir hjólbörðum er mjög teygin og speglast mjög af kaupgetu almennings á hverjum tima.
í þessari spá er miðað við að meðal endurnýjun verði 23 kg á bifreið og að hver
innflutt fólksbifreið hafi 60 kg af gúmmii og hver vörubifreið 250kg.
Ár.

1974
1975
1976
1977

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

Bi£r. 1. júlí
ár hvert

Innfl'
fólkeb.

Innfl.
Vörub.

Gúnunl
aflg tonn

Tekjur
m.kr.

67 300
70800
74 800
78 500

9 700
6250
6 300
6 350

800
550
550
550

2340
2141
2236
2 324

105
96
99
104

1.1.4. Ríkisframlag.
Á árunum 1974 og 1975 er gert ráð fyrir, að ríkisframlagið aukist um 100 m.kr.
frá því sem áætlað var í vegáætlun 1972—1975. Er það gert meðal annars með
hliðsjón af þeim auknu tekjum af söluskatti, sem hækkun bensíngjalds hafði i
för með sér, Þá er á árunum 1976 og 1977 gert ráð fyrir, að TÍkisframlagið verði
í heild 500 m.kr. hvort áranna.
1.2. Sérstök fjáröflun.
1.2.1. Tii framkvæmda á Skeiðarársandi.
Um áramótin 1973 og 1974 nam kostnaður við framkvæmdir á Skeiðarársandi
um 528 m.kr., en lánsfjáröflun með sölu happdrættisskuldabréfa nam 330 m.kr.
Var þá tekið bráðabirgðalán til greiðslu þessa kostnaðar í bili.
Aætlaður kostnaður við að ljúka framkvæmdum á Skeiðarársandi á árunum
1974 og 1975 var talinn 318 mkr., eins og nánar er gert grein fyrir í kafla 2.3.5.I.
Á árinu 1974 voru seld happdrættisskuldabréf fyrir 400 m.kr. Þarf þvi að gefa út
happdrættisskuldabréf fyrir 116 m.kr. á árinu 1975.
1.2.2. Til hraðbrauta.
1 fjárlögum ársins 1974 var gert ráð fyrir 100 m.kr. lánsfjáröflun til hraðbrauta og er við það miðað hér. Á árunum 1975—1977 er ekki gert ráð fyrir sérslakri fjáröflun til hraðbrauta.
1.2.3. Til Hafnarfjarðarvegar í Kópavogi.
Þar sem Hafnarfjarðarvegur i Kópavogi var felldur úr tölu þjóðvega í þéttbýli
hinn 1. jan. 1974 sbr. reglugerð nr. 401/1973, er 80 m.kr. lánsfjáröflun til vegarins
í fjárlögum 1974 tekin með í vegáætlun.
1.2.4. Til Djúpvegar.
Á árinu 1974 var samþykkt á Alþingi 80 m.kr. lánsfjáröflun til Djúpvegar, sem
skyldí fjármagnast með sölu happdrættisbréfa. Bréfin voru öll seld á árinu 1974, en
Vegagerðin fékk 25 m.kr. af þessu fé til ráðstöfunar á því ári. Upphæðin er öll gjaldfærð á árinu 1974, en mismunurinn stendur sem innstæða til 1975.
1.2.5.

Til Norður- og Austurvegar.

Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp, sem heimilar ríkisstjórninni að gefa út
happdrættisbréf, alls að upphæð 2 000 m.kr., sem dreifast jafnt á árin 1975—1978.
Skal þessari upphæð varið til áframhaldandi uppbyggingar á hringveginum. FyrirAlþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

169
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hugað er, að % hlutar renni til Norðurvegar, en % til Austurvegar, eins og vegir
þessir eru nefndir í frumvarpinu.
Þar sem ekki liggur fyrir, hvort frumvarp þetta nær fram að ganga á Alþingi
er því stuðst við heimild í lögum nr. 79/1974 um fjáröflun til vegagerðar og afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1975, þar sem gert er ráð fyrir sölu happdrættisbréfa
fyrir sömu heildarupphæð á árinu 1975 og við er miðað i framangreindu frumvarpi. Þá er og reiknað með að skipting á þessu fé til Norður- og Austurvegar
verði í sömu hlutföllum og gert var ráð fyrir i frumvarpi til laga um happdrættislán til Norður- og Austurvegar.
1.2.6. Til annarra framkvæmda.
Hér er gert ráð fyrir 500 og 297 m.kr. lánum til vegaframkvæmda á árunum
1974 og 1975, og að þessi upphæð hækki í 550 m.kr. á árunum 1976 og 1977.
í vegáætlun fyrir árin 1974 og 1975 var gert ráð fyrir verulegum lánum til
landshlutaáætlana, en sérstök lán til þeirra voru felld niður á árinu 1973, þar sem
markaðar tekjur vegasjóðs voru hækkaðar sérstaklega í lok ársins 1972 til þess
að mæta þessari lánsfjáröflun. Þar sem sýnt er, að markáðar tekjur vegasjóðs
hrökkva eigi til, er hér gert ráð fyrir þessari lánsfjáröflun til að brúa að nokkru
það bil, sem á vantar.
1.3. Pjárveiting til greiðslu halla 1974.

Eins og fram kemur undir lið 2.10 var samanlagður halli í lok árs 1974 418.4
m.kr. Á vegáætlun var 60 m.kr. fjárveiting til greiðslu halla og markaðar tekjur urðu
29.8 m.kr. umfram áætlun, þannig að ógreiddur halli í lok árs 1974 var alls 328.6 m.kr.
Ákveðið var að á árinu 1974 yrði veitt aukafjárveiting úr ríkissjóði til greiðslu
þess halla.
2. SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæðir í millj. kr.)
2.0.0. Verðgrundvöllur vegáætlunar.
Við gerð vegáætlunar fyrir árin 1972 -1975 í ársbyrjun 1972 voru kostnaðaráætlanir fyrir árin 1973—1975 miðaðar við áætlaða vísitölu framkvæmdakostnaðar
i mars 1973, en þá áttu seinustu umsanidar aiinennar kauphækkanir i samningum
frá desember 1971 að vera komnar fram. Á tímabilinu urðu mjög örar verðliækkanir, þannig að þegar vorið 1973 voru verðhækkanir orðnar 29—36% hærri
cn áætlað hafði verið að þær yrðu í mars það ár.
1 sambandi við endurskoðun á vegáætlun áranna 1974—1975 hefur verið reiknuð
út visitaia fyrir árið 1975. En þar er miðað við kaup eins og það var i desember
3. L, svo og hækkanir skv. kjarasamningum frá því í mars 1974 og einnig allar
almennar verðlagshækkanir sem vitað er um í ár. Er þessi vísitala einnig lögð
til grundvallar nýrri vegáætlun árin 1976 og 1977.
Framkvæmdavísitölur:
Vegagerð

Viðhald

Ðrúagerð

Vísitala vegáætl. ’73—’75 (inars ’73) ........... .............
Vísitala ág. *74 ................................................... .............
Vísitala 1975 ...................................................... .............

1 096
2 094
2 691

1 142
2 339
2 995

1 651
3 502
4 325

Hækkun 1—2 ...................................................... ............
Hækkun 1—3 ................................................ .. , ............
Hækkun 2—3 ...................................................... ............

91,1%
141,0%
28,5%

104,8%
163,2%
28,0%

112,2%
162,0%
23,5%
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2.0.1. Bráðabirgðavegáætlun 1974 og frestun framkvæmda 1974 og 1975.

í greinargerð með till. til þingsál. um vegáætlun fyrir 1974—1977, sem lögð
var fram á Alþingi á s. 1. vori, var að því vikið undir lið 2.0.1., að fresta þyrfti
framkvæmdum fyrir um 900 m.kr. frá árinu 1974 til ársins 1975 og framkvæmdum
fyrir tæpar 1300 m.kr. frá árinu 1975 til ársins 1970. Voru þessar áætlanir miðaðar
við verðlag í mars 1974.
Svo sem frá er greint í skýrslu um framkvæmd bráðabirgðavegáætlunar 1974
varð framkvæmdafé ívið minna en gert hafði verið ráð fyrir í tillögu að vegáætlun
fyrir árið 1974. Af þessum sökum og vegna verðhækkana þeirra, sem orðið hafa
síðan í mars 1974 er áætlað, að kostnaður við að ljúka þeim framkvæmdum sem
fresta varð á árinu 1974 sé 1300 m.kr. Kostnaður við að ljúka framkvæmdum samkvæmt vegáætlun 1975 miðað við verðlag í janúar þ. á. er áætlaður rúmlega 2 500
m.kr. Þarf því alls um 3 800 m.kr. til þess að Ijúka vegáætlun 1974 og 1975 og eru
þá ekki taldar með breyttar forsendur við ýmsar framkvæmdir og nýjar óhjákvæmilegar framkvæmdir.
Þar sem fjárveiting til framkvæmda á liðum 2.3. og 2.5. í tillögu að vegáætlun
fyrir yfirstandandi ár er liðlega 1 800 m.kr. er ljóst, að fresta þarf framkvæmdum
frá þessum tveim árum fyrir um 2 000 m.kr. til ársins 1976. Á því ári gerir tillagan ráð fyrir framltvæmdum á ofangreindum tveim liðum fyrir 2 150 m.kr. eða
nokkru hærri upphæð en fresta þarf til þessa árs.
Framangreindar heildarupphæðir eru miðaðar við endurskoðun á framkvæmdum í vegáætlun 1974 og 1975 með tilliti til breytts verðlags. Hins vegar þurfa margar
áætlanir um einstakar framkvæmdir á þessum árum að leiðréttast verulega með
tilliti til breyttra forsenda frá upphaflegri áætlun 1972. Gert er ráð fyrir, að slíkar
breytingar komi til sérstakrar athugunar við endurskoðun á röðun framkvæmda
við meðferð málsins í fjárveitinganefnd.
Eigi er unnt að gera sér grein fyrir því, hvernig óhjákvæmileg frestun framkvæmda muni skiptast á einstaka framkvæmdaflokka fyrr en fyrir liggur ákvörðun
iiin, hvernig framkvæmdafé til Norðurvegar og Austurvegar verður skipt milli
einstakra framkvæmdaflokka þ. e. hraðbrauta og þjóðbrauta.
Yfirlit yfir frestanir 1974 og kostnað við að ljúka framkvæmdum skv. vegáætlun fyrir 1975 er sýnt á fskj. 2.0.1.—1.
2.1. Stjórn og undirbúningur.
2.1.0.

Launagreiðslur.

AHs verða fastráðnir 30 starfsmenn á áætlunartímabilinu sem hér segir:

Verkfræðingar ..............................................
Tæknifræðingar............................................
Mælingamenn................................................
Lögfræðingur ................................................
Verkstjórar....................................................
Undirverkstjórar..........................................

Skrifstofufólk.............................................

1974

1975

1976

1977

1
2
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2

2
2

2

o

Allir þessir starfsmenn hafa starfað hjá Vegagerðinni sem lausráðnir starfsínenn um lengri eða skemmri tíma og því ekki um að ræða raunverulega útgjaldaaukningu.
Sú breyting verður nú á, að launagreiðslur verða ekki færðar upp sem sérstakur liður undir stjórn og undirbúningi, heldur verður launakostnaður nú færður
á viðkomandi framkvæmdaliði. í eftirfarandi töflu má sjá heildarlaunakostnað vegna
fastráðinna starfsmanna og skiptingu hans á viðkomandi framkvæmdaliði.
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Skrifstofa — yfirstjóm ....
Verkfr.l. undirbún................
Umf.taln. og vegaeftirl..........
Verkstjórar...........................
Starfsm. áhaldahúsa...........
Samtals

1974

1975

1976

1977

21,7
30,6
1,7
22,7
5,3

24,6
35,3
1,8
26,4
5,5

26,5
38,8
1,8
28,5
5,6

28,0
42,1
1,8
30,1
5.6

82,0

93,6

101,1

107,6

2.1.1. Skrifstofukostiiaður.
Við samningu síðustu vegáætlunar var mörkuð sú stefna að flytja umdæmisverkfræðinga út í heimahéruð. Þessi stefna er nú að mestu leyti komin í framkvæmd og er nú búið að koma upp stærri skrifstofum í Borgarnesi, ísafirði, Sauðárkróki, Akureyri, Reyðarfirði og Selfossi. Á þessum stöðum, nema Sauðárkróki,
er aðsetur umdæmisverkfræðings og einnig öll bókhaldsþjónusta fyrir viðkomandi
umdæmi.
Vegna samgönguerfiðleika hefur þó reynst nauðsynlegt að hafa minni skrifstofur á eftirtöldum stöðum: Patreksfirði, Hólmavík, Þórshöfn og Höfn í Hornafirði. Á þessum stöðum eru umsvif það lítil, að ekki hefur þótt fært að ráða sérstakan mann til bókhaldsstarfa og þvi verið samið við banka eða sparisjóði á
viðkomandi stöðum.
Frá og með 1. jan. 1974 var bókhald Vegagerðar ríkisins tekið í tölvuvinnslu.
Af þeirri reynslu sem þegar hefur fengist er ljóst, að af því er mikið hagræði og
sparnaður. Auk þess sem það mun gefa mun fljótari og gleggri upplýsingar um
stöðu hinna einstöku verkþátta og starfsemi Vegagerðarinnar en hingað til.
2.1.2. Verkfræðilegur undirbúningur.
Auk launagreiðslna fastra starfsmanna er kostnaður við verkfræðilegan undirbúning áætlaður 25.0 m.kr. fyrir árið 1974 og 51.7 m.kr. fyrir árin 1975—1977.
Þessi mikla aukning er tilkomin vegna þess, að verkfræðilegur undirbúningur
hraðbrauta er á árinu 1975 allur færður undir „Stjórn og undirbúning“, þar sem
rétt þykir að hafa verkfræðilegan undirbúning allan á einum lið. Fjárveiting til
hans auk launagreiðslna fastra starfsmanna er áætluð 20.7 m.kr. árin 1975—1977.
Til verkfræðilegs undirbúnings annarra framkvæmda er á sömu árum varið 31.0
m.kr. hvert ár, auk launagreiðslna fastra starfsmanna.
2.1.3.

Umferðartalning og vegaeftirlit

Lagt er til, að fjárveiting til þessa liðar verði 12.5 m.kr. á árunum 1975—1977.
Hér er um að ræða hækkun umfram verðbreytingar, en fjárveiting til þessa liðar
hefur lengst af verið vanáætluð, þannig að um raunverulega aukningu er ekki að
ræða.
Fjárveiting er miðuð við, að vegaeftirliti verði haldið í sama horfi og verið
hefur undanfarin ár og að sömu starfsmenn sjái einnig um umferðartalningu að
verulegu leyti. Þessi starfsemi hefur tvimælalaust gefið mjög góða raun, með því
að takmarka ofhleðslu og hlifa með því vegakerfinu. Samhliða vegaeftirlitinu hefur
verið tekin upp upplýsingaþjónusta fyrir almenning um færð á vegum og ástand
þeirra. Þá annast vegaeftirlitsmenn einnig eftirlit með ökuinælum disilbifreiða
fyrir fjármálaráðuneytið.
2.1.4. Eftirlaunagreiðslur.
Hér er í fyrsta lagi um að ræða fyrrverandi vegaverkstjóra, sem náð hafa
sjötugsaldri og hafa ekki aðgang að neinum lífeyrissjóði. 1 öðru lagi ekkjur vega-
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verkstjóra, sem ekki hðfðu aðgang að lífeyrissjóði. Og í þriðja lagi fyrrv. verkamenn, sem náð hafa sjötugsaldri, og hafa unnið hjá Vegagerðinni áratugum saman.
Eftirlaun verkstjóra og verkstjóraekkna eru hér miðuð við 60% af fullum
eftirlaunum samkv. 18. launaflokki ríkisstarfsmanna út frá því sjónarmiði, að verkstjórarnir hafa ekki greitt neitt sjálfir i lífeyrissjóð.
Eftirlaun fyrrv. verkamanna eru hér miðuð við 60% af eftirlaunum í 13. launafl.
rikisstarfsmanna út frá sama sjónarmiði og gildir um verkstjórana.
Á árinu 1974 nutu 20 verkstjórar og 12 verkstjóraekkjur eftirlauna samkv. þessum lið, en 4 verkstjórar munu bætast við á áætlunartimabilinu, þannig að alls
munu 24 verkstjórar og 12 ekkjur njóta eftirlauna.
Á árinu 1974 nutu 8 verkamenn eftirlauna en 6 munu bætast við á áætlunartimabilinu, þannig að alls munu 14 verkamenn njóta eftirlauna.
2.2. Viðhald þjóðvega.
Allt frá því að tekin var upp gerð fjögurra ára vegáætlana, hefur fjárveitingum til viðhalds þjóðvega aðeins verið skipt á tvo liði, þ. e. viðhaldskostnað
þjóðvega og vegmerkingar.
Þar sem kostnaður við vetrarviðhald, þ. e. snjómokstur, er tekinn af óskiptri
fjárveitingu til viðhaldskostnaðar þjóðvega, fer það eftir tíðarfari hvers vetrar, hve
mikið fé er til ráðstöfunar til alls annars almenns viðhalds veganna. Svo sem fram
kemur í skýrslu um framkvæmd vegáætlunar 1974, hefur kostnaðurinn við vetrarviðhald á undanförnum 8 árum numið frá 15% upp í 23% í heildarviðhaldskostnaði.
Þessar miklu sveiflur í kostnaði vetrarviðhalds hafa það í för með sér, að draga
verður verulega úr sumarviðhaldi veganna, þrátt fyrir sivaxandi umferð, þau ár
sem snjóþyngsli eru yfir meðallagi.
Hér við bætist, að á undanförnum árum hafa komið fram sívaxandi kröfur úr
einstökum byggðarlögum um endurskoðun á snjómokstursreglum og bættri þjðnustu
í því sambandi og þá ekki síst vegna læknaþjónustu í dreifbýlinu. Þá leiðir af
opnun hringvegarins á s. 1. ári, að óhjákvæmilega verður að endurskoða snjómokstursreglurnar á suðausturhluta landsins.
Með tilliti til þess, er að framan greinir, er hér gerð tillaga um að skipta viðhaldskostnaði þjóðvega annars vegar i sumarviðhald og hins vegar í vetrarviðhald
með það fyrir augum, að kostnaður við vetrarviðhaldið hafi ekki framvegis áhrif
á almennan viðhaldskostnað veganna eins og verið hefur.
2.2.0. Áhrif verðhækkana og breytinga á snjómokstursreglum.
Fjárveiting í vegáætlun 1974 og 1975 var 400 m.kr. hvort árið að meðtaldri
5 m.kr. fjárveitingu til vegmerkinga.
Þegar vegáætlun fyrir árin 1972—75 var samin var við það miðað, að visitala
vegaviðhalds væri 1142 stig. Miðað við að vísitala vegaviðhalds verði 2995 stig á
árinu 1975 verður hækkunin 649 m.kr. árin 1975—77.
Svo sem nánar greinir undir lið 2.2.2. um vetrarviðhald er áætlað, að útgjaldamkning á þeim lið vegna endurskoðunar á snjómokstursreglum muni nema um
47 m.kr. á árinu 1975. Lagt er því til, að heildarfjárveiting til viðhalds þjóðvega
á árunum 1975—1977 verði 1 062 m.kr. Eru þá fjárveitingar í vegáætlun eigi að
fullu færðar til gildandi verðlags og bætt við áætluðum kostnaði við endurskoðun
á snjómokstursreglum.
2.2.1. Sumarviðhald o. fl.
Undir þessum lið telst allur kostnaður við mölburð, vegheflun, mölun og hörpun
efnis, viðgerðir brúa, rykbinding o. fl. Auk þess er undir þessum lið talinn kostnaður
við skemmdir vegna náttúruhamfara, eins og vatnavaxta o. þ. h.

1350

Þingskjal 410

Heildarfjárveiting til vegaviðhalds skv. lið 2,2.0. er 1 062 m.kr. Kostnaður við
vetrarviðhald að breyttum snjómokstursreglum er áætlaður 197 m.kr. skv. lið 2.2.2.
Verður því fjárveiting til sumarviðhalds 854 m.kr.
2.2.2. Vetrarviðhald.
Á undanförnum árum hefur kostnaður við vetrarviðhald verið eins og sýnt
er á eftirfarandi töflu. Að meðaltali hefur kostnaður verið um 75.9 m.kr. á ári
miðað við verðlag 1973 þ. e. vísitölu 1550. Miðað við vísitöluna 2995 á árinu 1975
áætlast þessi kostnaður 147.7 m.kr. á árinu 1975.
Yfirlit yfir kostnað við vetrarviðhald 1967—1973.
1

2

3

4

5

Ár

Vetrarviðhald
m.kr.

Vísitala
viðhaldskostn.

Kostn.
á verðl.
1973 m.kr.

Hlutfallstala

28,0
31,9
31,7
47,6
52,7
55,2
92,3

571
665
812
902
1 046
1 252
1 550

76,0
74,4
60,5
81,8
78,1
68,3
92,3
75,9

1967 ............................... ...............
1968 ............................... .................
1969 ............................... .................
1970 ............................... ................
1971............................... .................
1972 ............................... .................
1973 ............................... .................
Meðaltal 1967—’73 ..

102,1
100,0
81,3
109,9
105,0
91,8
124,1

Samkvæmt tillögum um breytingar á snjómokstursreglum er reiknað með, að
kostnaður vegna vetrarviðhalds hækki sem nemur 47.0 m.kr.
Heildarkostnaður vetrarviðhalds er því áætlaður 194.7 m.kr. 1975.
2.2.3. Vegmerkingar.
Fjárveiting til þessa liðar var 5.0 m.kr. í vegáætlun 1972—1975, en aukning
vegna verðbreytinga verður 8.3 m.kr. árið 1975. Fjárveiting verður þvi 13.3 m.kr.
árið 1975.
Hiuta af þessari fjárveitingu verður eins og undanfarin ár varið til að setja
upp ný merki samkvæmt reglugerð nr. 61/1959 um umferðarmerki og til viðhalds
eldri merkjum.
Meginhluta þessarar fjárveitingar verður þó varið til þess að endurnýja og
endurskipuleggja vegvísa við öll helstu vegamót á landinu, en sú endurskipulagning
er nátengd vegnúmerakerfi, sem samþvkkt var með vegáætlun 1972—1975.
2.3. Til nýrra þjóðvega.
2.3.1. Hraðbrautir.
Eins og fram kemur á fskj. 2.0.1.—1 vantar mikið á að unnt verði að ljúka
þeim hraðbrautaframlívæmdum, sem gert var ráð fyrir að lokið yrði í vegáætlun
1974 og 1975. Hins vegar mun án efa verulegur hluti af áformaðri fjárveitingu til
Norðurvegar og Austurvegar falla í þennan flokk framkvæmda.
Af fjárveitingu til hraðbrauta í ár eru 258 m.kr. bundnar greiðslur vegna þegar
"erðra samninga. Er þar annars vegar um að ræða 157 m.kr. greiðslur vegna verksamninga um Suðurlandsveg í Flóa og hins vegar um 101 m.kr. til Hafnarfjarðarvegar um Kópavog vegna samnings við kaupstaðinn frá siðastliðnu ári.
Af þeim hraðbrautaframkvæmdum sem frestað var á s. 1. ári og brýnast verður
að telja að komið geti til framkvæmda í ár er brúargerð yfir Borgarfjörð og endurbygging Hafnarfjarðarvegar frá Kópavogi um Garðahrepp til Hafnarfjarðar.
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Fjárveitingar á þessum lið árin 1975 og 1976 hrökkva ekki alveg til þess að
vinna upp frestanir frá 1974 og áætlaðar framkvæmdir í vegáætlun 1975. Hins
vegar mun væntanlega nokkuð af fjárveitingu til Norður- og Austurvegar falla í
þennan vegaflokk auk framkvæmda samkvæmt landshlutaáætlunum.
Þá koma á þessari fjárveitingu til endurgreiðslu bráðabirgðalán frá árunum
1973 og 1974, sem engar fjárveitingar voru fvrir i vegáætlun. Nema þau alls um
5.5 m.kr.
2.3.3. Landsbrautir.
Fjárveitingar á þessum lið árin 1975 og 1976 hrökkva ekki alveg til þess að
Ijúka frestun framkvæmda frá 1974 og vegáætlun 1975 sbr. fskj. 2.0.1.—1.
Þá þarf af fjárveitingu 1975 að endurgreiða um 20 m.kr. af bráðabirgðalánum,
sem tekin voru á árunum 1973 og 1974, til landsbrauta án þess að fjárveiting væri
fyrir þeim í vegáætlun.
2.3.4. Til girðinga og uppgræðslu meðfram vegum.
Fjárveiting á þessum lið er á árunum 1975—77 hækkuð litillega frá því sem
var í bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1974 og nemur samtals á þessum þremur
árum 120 m.kr.
í árslok 1974 námu ógreiddar kröfur vegna girðinga samkvæmt girðingalögum
alls um 142 m.kr., svo sem nánar greinir í skýrslu um framkvæmd bráðabirgðavegáætlunar 1974.
Þar sem hluti þessarar fjárveitingar fer til uppgræðslu meðfram vegum er
Ijóst, að ekki verður unnt að mæta þegar áföllnum lögmætum kröfum um girðingar á áætlunartimabilinu.
2.3.5.

Sérstakar áætlanir.

2.3.5.I. Skeiðarársandur.
Fjárveiting er miðuð við að ljúka ýmsum frágangi mannvirkja á Skeiðarár
sandi, eins og nánar greinir í skýrslu um framkvæmd vegáætlunar 1974.
2.3.5.2. Norður- og Austurvegur.
Gert er ráð fyrir 500 m.kr. fjáröflun til þessa vegar í samræmi við fjárlög.
Er þar miðað við, að lögfest verði frumvarp um happdrættislán til Norður- og
Austurvegar, sem nii liggur fyrir Alþingi. Hvernig lánsfé þessu muni skipt á einstaka framkvæmdaflokka fer að sjálfsögðu eftir ákvörðun Alþingis.
2.3.5.3.

Austurlandsáætlun.

Upphaflega átti að ljúka Austurlandsáætlun á árinu 1975 og er hún miðuð við
tilgreindar framkvæmdir. Hér er gert ráð fyrir, að fjárveiting verði hin sama hvert
áranna 1975—77 og var í vegáætlun 1972—75. Þessar fjárveitingar munu þó eigi
duga til þess að ljúka áætluninni í upphaflegu formi eins og sjá má af fskj. 2.0.1.—1.
Þau verk i áætluninni, sem hafa gerbreyst frá þvi sem upphaflega var áætlað,
eru jarðgöng um Oddsskarð og vegur um Fjarðarheiði. Þar hafa aðstæður reynst
mjög á annan veg en áætlað var. Er t. d. um allt annað og mun umfangsmeira verk
að ræða um vegagerð á Fjarðarheiði en gert er ráð fyrir í hinni upphaflegu áætlun.
Fjárveitingar 1975 og 1976 munu tæpast duga til þess að ljúka þessum tveimur
verkefnum, sem telja verður einna brýnust í Austurlandsáætlun.
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2.3.5.4. Norðurlandsáætlun.
Hér er gert ráð fyrir sömu fjárveitingu árin 1975—77 og var í vegáætlun 1974.
Á árinu 1975 er þetta nokkru lægri upphæð en gert er ráð fyrir í Norðurlandsáætlun
fyrir það ár, en fyrir árin 1976—77 hefur engin áætlun verið samin enn.
Búast má við, að nokkur hluti fjárveitingar á lið 2.3.5.2. til Norðurvegar gangi
til sömu framkvæmda og gert er ráð fyrir í Norðurlandsáætlun á árinu 1975. Er
gert ráð fvrir að þessi atriði verði samræmd í meðferð málsins á Alþingi.
2.3.5.5. Djúpvegur.
Hér er gert ráð fyrir sömu fjárveitingu hvert áranna 1975—77 og var í vegáætlun 1972—75. Á árinu 1975 verða til viðbótar þessari fjárveitingu til ráðstöfunar
55 m.kr., sem eru eftirstöðvar af happdrættisláni til Djúpvegar frá s. 1. ári eins
og nánar er vikið að i skýrslu um framkvæmd vegáætlunar fyrir árið 1974.
2.3.5.6. Þingvallavegur.
Hér er einungis tekin upp fjárveiting sú til Þingvallavegar, sem var i bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1974.
2.4. Til fjallvega o. fl.
2.4.1. Til aðalfjallvega.

Skv. kafla 3.3. eru aðalfjallvegir taldir um 900 km. Fjárveiting til þeirra er á
árinu 1974 leiðrétt með tilliti til verðhækkana frá siðustu vegáætlun. Árin 1975—1977
er fjárveiting hækkuð um 1 m.kr. til viðbótar með tilliti til sivaxandi umferðar
um aðalfjallvegina og þó sérstaklega Kjalveg og Sprengisandsleið.
2.4.2. Til annarra fjallvega.
Auk verðbreytinga frá vegáætlun er fjárveiting hækkuð um 3 m.kr. á árinu
1975, til greiðslu á 2 m.kr. kostnaði við lagningu vegar i Vatnsdal s. 1. sumar og
1 m.kr. skuldar til Ferðafélags íslands vegna byggingar skála í Nýjadal, þá er
fjárveiting ennfremur hækkuð um 6.3 m.kr. 1975—1977 til að mæta vaxandi óskum
hvaðanæva af landinu um framlag til fjallvega.
2.4.3. Til reiðvega.
Auk verðhækkana er fjárveiting hækkuð um 0.3 m.kr. til að mæta vaxandi
óskum um framlag til reiðvega.

2.5. Til brúagerða.
Tillaga sú um fjárveitingu sem gerð er á þessum lið á árunum 1975 og 1976
hrekkur ekki að fullu til þess að ljúka brúargerðum, sem fresta varð á árinu
1974 og sams konar framkvæmdum i vegáætlun fyrir árið 1975. Hins vegar kann
eitthvað af fjárveitingu til Norður- og Austurvegar á lið 2.3.5.2. að geta brúað bilið
sem á vantar. Er gert ráð fyrir að þetta verði athugað nánar við meðferð málsins á
Alþingi.
2.6. Til sýsluvegasjóða.
Samkvæmt ákvæðum 21. gr. vegalaga miðast innheimt sýsluvegasjóðsgjöld
ár hvert við kaup i almennri verkamannavihnu hjá Vegagerð rikisins hinn 1. desember næsta ár á undan. Samkvæmt gildandi kjarasamningum er kaupgjald hinn
1. desember ár hvert eins og hér segir:
157.00 kr/klst
1. desember 1973
220.20 kr/klst
1. desember 1974
226.20 kr/klst
1. desember 1975
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Tekjur sýsluvegasjóðs samkvæmt 23. gr. vegalaga hafa verið um 400—500 þús.
kr. á ári og gildir það fyrir árið 1974. Samkv. 6. gr. frumvarps til laga um breytingu á vegalögum nr. 80 10. júlí 1973 er gjald af mannvirkjum 6—7 faldað og gjald
af löndum og lóðum 5 faldað. Mjög erfitt er að áætla, hve þetta gjald verður mikið,
því á undanförnum árum hefur víða naumast verið talið svara kostnaði að innheimta það. Gjald þetta verður því mjög lauslega áætlað 3.0 m.kr. á ári frá og með
árinu 1975.
Samkvæmt 5. gr. fyrrnefnds frumvarps er hreppsfélögum heimilt að tvöfalda
heimaframlag, og er reiknað með, að helmingur hreppsfélaga nýti þessa breytingartillögu frá og með árinu 1975.
Miðað við þessar forsendur eru heildartekjur sýsluvegasjóðanna á árunum
1974—1977 áætlaðar eins og hér segir:
1974

1975

1976

1977

33,3
3,0
16,6

33,3
3,0
16,6

Upph. í m.kr.
Samkv. 21. og 26. gr. vegaiaga .. ........
Samkv. 23. gr. vegal....................... ........
Heimaframl. skv. breytingatill.
Ríkisframl. skv. breytingatiU.........
Ríkisframl. skv. 21., 23. og 26. gr.

23,1
0,4

38,0

Heildartekjur í m.kr....................... ........

32,5
3,0
16,2
32,5
52,1

—

61,5

84,6
136,3

33,2
71,0
------

104,2

33,2
72,6
------

105,8
158,7

157,1

2.7. Til vega í kaupstöðum og kauptúnum.
Ef miðað er við að lögfest verði frumvarp til laga um breytingu á vegalögum,
sem nú liggur fvrir Alþingi, verða 1Framlög samkvæmt 32. og 34, gr. eins og að
neðan greinir:
1974
Framl. skv. 32. gr. ..
Framl. skv. 34. gr. ..
Til skipta

1975

1976

1977

183,7
18,4

285,0
71,2

296,0
74,0

310,0
77,5

165,3

213,8

222,0

232,5 m.kr.

Ibúar í kaupstöðum og kauptúnum með yfir 300 íbúa voru hinn 1. desember
1973 alls 182 800. Þó að ibúaf jöldi þeirra kauptúna, sem framJags skulu njóta skv.
30. gr. vegalaga, verði færð úr 300 niður i 200 íbúa, eins og lagt er til í ofangreindu
frumvarpi til breytingar á vegalögum, þá mun það ekki auka heildaríbúafjöldann
nema um 1300. Má því gera ráð fvrir, að upphæð á hvern ibúa verði um 1100 kr.
Hinn 1. janúar 1974 tók gildi ný reglugerð um þjóðvegi í kaupstöðum og
kauptúnum nr. 410/1973 og er það endurskoðun á reglugerð nr. 44 1965 um sama
efni. Heildarlengd þéttbýlisvega skv. hinni nýju reglugerð er um 124 km eins og
sýnt er á meðfylgjandi fskj. 2.7—1.
2.8. Til véla- og ábaldakaupa.
2.8.1. Til véla- og verkfærakaupa.
I tillögu þessari til vegáætlunar fyrir árin 1974—1977 er gert ráð fyrir fjárveitingum til véla- og verkfærakaupa að upphæð 78.0 m.kr. Gert er ráð fyrir, að
því fé ásamt afskriftafé véla, verði eins og að undanförnu fyrst og fremst varið
til endurnýjunar á þeim vinnuvélum, sem Vegagerðin þarfnast, en sem ekki fást
leigðar á almennum markaði, svo sem vegheflum, vélum til malarvinnslu o. s. frv.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

170
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Ef breyting sú á snjómokstursreglum, sem þessi vegáætlun gerir ráð fyrir, nær
fram að ganga, verður ekki hægt með ofangreindri fjáröflun að auka vélakost
eins og nauðsynlegt er til að mæta auknum snjómokstri.
2.8.2. Til byggingar áhaldahúsa.
Á árinu 1975 er gert ráð fyrir 18.0 m.kr. fjárveitingu. Af henni er áætlað að
nota 2.0 m.kr. til kaupa á íbúð fvrir umdæmisverkfræðing á Isafirði, en að öðru
leyti verði henni varið til að ljúka byggingu áhaldahúsa á Hvammstanga, Hvolsvelli og í Vík auk skrifstofuhúsnæðis í Borgarnesi.
Af öðrum aðkallandi verkefnum, sem fyrir dyrum standa, má nefna áhaldahús á Sauðárkróki og Húsavík i stað ófullnægjandi húsa þar, stækkun vélaverkstæðis á Reyðarfirði og vélageymslu á Akureyri.
A árunum 1976 og 1977 er lagt til, að fjárveiting á þessum lið verði hækkuð
um 12.0 m.kr. hvort árið með það fyrir augum að byggja hús fyrir Vegamálaskrifstofuna í Reykjavík. Er skrifstofan nú til húsa á þremur stöðum við mikil
þrengsli. Er af þessu augljóst óhagræði og verulegur aukakostnaður i daglegum
rekstri.
2.9. Til tilrauna í vegagerð.

Fjárveitingar á þessum lið eru %% af tekjum vegasjóðs ár hvert samkvæmt
lögum um fjáröflun til vegagerðar.
Er áætlað að tilraunum við ýmsa þætti vegagerðar verði haldið áfram á þessu
vegáætlunartímabili með svipuðu sniði og gert hefur verið undanfarin ár.
2.10. Halli á vegáætlun.
Þegar bráðabirgðavegáætlun var samþykkt s. 1. vor, var ljóst að fyrirsjáanlega yrði halli á nokkrum liðum. í fyrsta lagi var ekki séð fyrir fjárveitingu til
greiðslu snjómoksturskostnaðar seinni hluta ársins 1974, þar sem ætlað var, að
Alþingi tæki ákvörðun um framhald vegáætlunar á sumarþingi. Þá var í öðru lagi
eklti að fullu gengið frá kjarasamningum opinberra starfsmanna, þannig að óhjákvæmilega varð nokkur halli á „stjórn og undirbþningi.“
Þá var í haust gefin út heimild af ráðuneyti til hraðbrautaframkvæmda í
grennd við nokkra þéttbýlisstaði, alls að upphæð 38 m.kr., og ákveðið að sú upphæð skyldi tekin inn á halla 1974.
I aðalatriðum skiptist halli á bundnum greiðslum þannig:
m.kr.
Stjórn og undirbúningur ......................................................................
22.5
Vetrarviðhald ........................................................................................
90.6
Fjárheimildir 16. okt. vegna lagningar oliumalar ...............................
38.0
Til vega í kaupst. og kaupt..........................................................................
0.2
Til tilrauna...................................................................................................
0.1
Samtals halli 1974 151.4
Halli 1973 ...........
173.0
Halli 1972 .................................................................................................
34.0
Halli 1970—71 ...............................................................................................
60.0
Halli samtals í lok árs 1974 418.4
Fjárveiting til greiðslu halla 1974 ......................................... 60
Markaðar tekjur umfram áætlun 1974 .................................. 29.8
89.8
ógr. halli í lok árs 1974

328.6
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3. UM FLOKKUN VEGA.

3.1. Þjóðvegir eftir kjördæmum.
í þessum tillögum eru þjóðvegir flokkaðir eftir 12. grein vegalaga, en nokkrar
breytingar hafa verið gerðar á sjálfu vegakerfinu, þ. e. a. s. einstaka vegir hafa
styst eða lengst, eftir því sem bæir hafa farið í eyði eða verið byggðir að nýju.
Um leið og þessi flokkun var gerð, voru felldir niður nokkrir ólagðir vegir,
sem fyrirsjáanlegt var, að ekki hlytu fjárveitingar í náinni framtíð.
Leitaði vegamálastjóri álits þingmanna allra kjördæma á breytingum þessum,
og hlutu þær flestar stuðning þeirra.
Þar sem þjóðvegur endar við bæ, er lengd hans miðuð við vegamót heimreiðar, en liún telst sýsluvegur eða einkavegur.
I fylgiskjali 2.3.0.-01 eru sýndar í töfluformi vegalengdir hraðbrauta, þjóðbrauta og landsbrauta miðað við kjördæmi og eins og þær verða samkvæmt þessari tillögu. Við upptalningu hinna einstöku vega hefur verið stuðst við veganúmerakerfi, sem samþykkt var í vegáætlun 1972—1975.
3.2. Flokkun þjóðvega skv. 3.1. í undirflokka.
3.2.1. Hraðbrautir A og B:
Á undanförnum árum hefur talning umferðar verið framkvæmd á fjölmörgum
vegum. Þær upplýsingar, sem með því móti hafa fengist, benda til þess, að nokkrir
vegir eigi að koma í hraðbrautaflokk umfram þá, sem taldir voru í vegáætlun
fyrir 1972—1975 samkvæmt skilgreiningu í 12. gr. vegalaga. Samkvæmt meðfylgjandi töflu nr. 2.3.1.-01 eru hraðbrautir samkvæmt tillögu þessari 616.8 km, en
voru 398.7 km samkvæmt fyrri vegáætlun.
3.2.2. Þjóðbrautir.
Helstu breytingar á þjóðbrautum frá vegáætlun 1972—1975 eru þær, að Norðurlandsvegar liggur nú um Vikurskarð, en ekki Vaðlaheiði, eins og áður var. Norðausturvegur er nú þjóðbraut frá Vopnafjarðarkauptúni um Hofsdal og Vopnafjarðarheiði á Austurlandsveg, en vegur um Hellisheiði og Jökulsárhlið verður landsbraut. Austurlandsvegur frá Höfn að sýslumörkum á Skeiðarársandi og Suðurlandsvegur frá fyrrnefndum sýslumörkum að Vík í Mýrdal er nú þjóðbraut, en
var áður landsbraut.

3.3. Aðalfjallvegir.
Aðalfjallvegir eru taldir sömu og I vegáætlun 1972—1975, 900 km.
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Fskj. 2.0.1.—1.

Áætlaður kostnaður við að ljúka nýbyggingum þjóðvega skv.
vegáætlun ’72—'75. (Upph. í m.kr. á verðl. jan. ’75).
Frestun
frá’74 og
fyrri árum

Hraðbrautir ..................
Þjóðbrautir ..............
Landsbrautir ................
Austurlandsáætl...............
Norðurlandsáætl...............
Djúpvegur ......................
Brúagerðir ....................
Samtals

Nýjar frkv.
og breyttar
forsendur

Vegáætlun
1975

2 608
489
501
531
633
92
455
5 299

1068
53
33
261

957
293
320
185
429
62
312
2 558

583
143
148
85
204
30
101
1294

Samtals

32
1447

Fskj. 2.3.0,—01.
Þjóðvegir 1. jan. 1974.
Þjóðvegir
í þóttbýli
kni
Suðurlandskjord..................
Reykjaneskjðrd...................
Vesturlandskjörd.................
Vestfjarðakjörd...................
Norðurlandskjörd. vestra .
Norðnrlandskjörd. eystra .
Austurlandskjörd................

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

Landsbr.
km

Þjóðvegir
km

305,3
9,8
440,3
404,1
220,8
532,7
694,0

1 117,5
199,6
847,6
887,8
775,7
673,5
756,8

1 594,2
424,5
1 396,8
1 314,0
1 134,9
1 265,1
1 476,9

2 607,0

5 258,5

8 606,4

Hraðbr.
km

Þjóðbr.
km

11,7
53,9
7,8
13,9
9,0
9,5
18,3

159,7
161,2
101,1
8,2
129,4
49,4
7,8

124,1

616,8

Fskj. 2.3.1,—01.
Hraðbrautir 1. jan. 1972 og 1974.
1. jan. 1972
Alls km
Suðurlandskjördsmi................................
Reykjaneskjördæmi ................................
Vesturlandskjðrdæmi .............................
Vestfjarðakjördæmi ................................
Norðurlandskjördæmi vestra.................
Norðurlandskjðrdæmi eystra.................
Austurlandskjördæmi..............................

83,4
168,4
113,1
5,1

Samtals

398,7

1. jan. 1974
Ekki akfært km

Alls km

14,0
8,2
7,3

159,7
161,2
101,1
8,2
129,4
49,4
7,8

29,5

616,8

26,4
2,3
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Þjóðbrautir 1. jan. 1972 og 1974.
1. jan. 1974

1. jan. 1972
Akfœrt
km

Ekki akf.
km
12.0

Suðurlandskjördæmi.............
Reykjaneskjördæmi .............
Vesturlandskjördæmi ...........
Vestfjarðakjördæmi .............
Norðurlandskjördæmi vestra
Norðurlandskjördæmi eystra
Austurlandskjördæmi...........

12,0

Alls
km

Ekki akf.
km

215,3
23,9
382,2
479,5
351,0
540,0
661,9

227,3
23,9
382,2
479,5
351,0
540,0
661,9

10,0

2 653,8

2 665,8

23,0

13,0

Akfært
km

Alls
km

305,3
9,8
440,3
394,1
220,8
519,7
694,0

305,3
9,8
440,3
404,1
220,8
532,7
694,0

2 584,0

2 607,0

Fskj. 2.3.3.—01.
Landsbrautir 1. jan. 1972 og 1974.
1. jan. 1972
Ekki akf.
km
Suðurlandskjördæmi...................
Reykjaneskjördæmi ...................
Vesturlandskjördæmi .................
Vestfjarðakjördæmi ...................
Norðurlandskjördæmi vcstra ...
jXorðurlandskjördæini cystra ...
Austurlandskjördæmi.................

Akfært
km

l.jan. 1974
Alls
km

Ekki akf.
km

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

54,4
7,3
48,9
62,4
65,1
8,5
40,5

1 159,3
176,2
865,3
731,6
696,9
670,5
761,7

1 213,7
183,5
914,2
794,0
762,0
679,0
802,2

27,5

Samtals

287,1

5 061,5

5 348,6

Akfært
km

AUs
km

38,3
23,3
35,9
8,8
16,5

1 090,0
199,6
809,3
864,5
739,8
664,7
740,3

1 117,5
199,6
847,6
887,8
775,7
673,5
756,8

150,3

5 108,2

5 258,5
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Fskj. 2.5.—01.

Óbrúaðar ár á þjóðvegum.
1. jan. 1972
Brýr 4—10 m

1. apríl 1974

Brýr lengri en 10 m

Brýr 4—10 m

Brýr lengri en 10 m

Suðurlandskjördæmi...........................
Reykjaneskjördæmi ...........................
Vesturlandskjördæmi .........................
Vestfjarðakjördæmi ...........................
Norðurlandskjördæini vestra.............
Norðurlandskjördæmi eystra.............
Austurlandskjördæmi.........................

7
1
1
3
2
2
15

9
1
1
5
4
1
8

6
0
1
2
3
3
13

4
1
2
3
5
1
3

Alls

31

29

28

19

Á aðalfjallvegum eru 16 óbrúaðar ár, og eru þá aðeins talin stærri vatnsföll.

Fskj, 2.5,—02.
’ ’l'

Óbrúaðar ár á sýsluvegum.

-

1.jan.1972
Brýr 4—10 m
Suðurlandskjördæmi.................
Keykjaneskjördæmi .................
V esturlands kj ördæim ...............
Vestfjardakjördæmi .................
iNordurlandskjördæmi vestra . .
Norðurlandskjördæmi eystra ..
Austurlandskjördæmi...............

........
........
........
........
........
........
Alls

1. apríl 1974

Brýr lengri en 10 m

Brýr 4—10 m

Brýr lengri en 10

1
1
5
12
0
2
20

1
4
4
2
5
1
11

0
1
2
12
o
1
19

1
2
5
2
4
2
11

43

28

37

27

Fskj. 2.5.—03.
Aldur brúa, 10 m og lengri.
Byggingarár
1900—1909
1910—1919
1920—1929
1930—1939
1940—1949
1950—1959
1960—1969
1970—1973

Timburbrýr
....
....
....
....
....
....
....
....
Alls

4

4

Brýr alls

Stálbrýr

Steyptar brýr

1
0
6
17
36
76
79
26

24
51
88
82
166
97
48

1
24
57
105
118
246
176
74

241

556

801

Reiknað álag
Mannþröng: 400 kg/m2
Mannþröng: 400 kg/m2
Mannþröng: 400 kg/m2 eða vagn 6 tonn
Mannþröng: 400 kg/m2 eða vagn 6 tonn
Mannþröng: 400 kg/m2 eða vagn 6 —20 tonn
Vagn 20—34 tonn
Vagn 20—34 tonn
Vagn 20—34 tonn
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Fskj. 2.6.—01.
Sýsluvegir 1. jan. 1974.
Samkv. a—c lið 19. gr.
Óakf.
km

Skv. d—e
líð 19. gr.
km

Sýsluvegir
alls
km

Rutt
km

Lagt
km

Alls
km

38,0
27,6
24,6

62,7
157,0
173,3

100,7
184,6
197,9

2,8
63,3
22,0

103,5
247,9
219,9

Gullbringusvsla .............................
Kjósarsýsla ....................................

11,1

14,0
38,7

14,0
49,8

4,7
11,1

18,7
60,9

Borgarfjarðarsýsla .......................
Mýrasýsla........................................
Snæf. og Hnappadalssýsla...........
Dalasýsla ........................................

5,5
18,3
20,7
24,5

51,5
105,2
88,8
35,7

57,0
125,5
111,1
63,2

5,6
18,9
40,8
11,4

62,6
144,4
151,9
74,6

28,7
14,6
47,7
7,2
20,0

16,1
34,8
13,5
32,9
40,9

44,8
49,4
61,2
40,1
60,9

45,6
27,6
47,4
26,5
78,2

90,4
77,0
108,6
66,6
139,1

Vestur-Skaftafellssýsla.................
Rangárvallasýsla...........................
Arnessýsla ......................................

571,3

79,6
2,0
1,6
3,0

433,5
Austur-Barðastrandarsýsla ........
Vestur-Barðastrandarsýsla ........
Vestur-ísafj arðarsýsla .................
Norður-ísafjarðarsýsla.................
Strandasýsla ..................................
X
Vestur-Húnavatnssýsla ...............
Austur-Húnavatnssýsla ...............
Skagafjarðarsýsla .........................

0,6
1,5
9,1

18,8
26,1
45,1

104,7
71,1
107,3

124,1
98,7
161,5

33,4
19,7
1,7

Eyjafjarðarsýsla ...........................
Suður-Þingeyjarsýsla ...................
Norður-Þingeyjarsýsla.................

0,3

10,1
68,0
90,0

79,2
78,1
86,1

89,6
146,1
182,1

2,1
7,0
0,2

Norður-Múlasýsla .........................
Suður-Múlasýsla ...........................
Austur-Skaftafcllssýsía.................

5,2
0.4

124,2
52,8
21,3

108,1
71,1
37,9

237,5
124,3
59,2

25,3
25,3
22,7

6,0

481,7
157,5
118,4
163,2
--------- 439,1
91,7
153,1
182,3
427,1
262,8
149,6
81,9
--------- 494,3

Fskj. 2.7.—1.

Lengd þjóðvega í þéttbýli 1. janúar 1975.
Kjördæmi

1

í notkun, lengd m
2b
2a

Suðurlandskjördæmi .........
5 130
Reykjaneskjördæmi, Rvík .. 32 705
Vesturlandskjördæmi .........
4 050
2 915
Vestfjarðakjördæmi ...........
Norðurl-kjörd. vestra .........
3 520
2 775
Norðurl.kjörd. eystra .........
Austurlandskjördæmi ......... 11 725
Samtals 61 895
Skýringar:
1 Bundið slitlag.
2a Undirbygging fullgerð.
2b Undirbygging ófullkomin.

1470
2865
390
1 195
1820
1185
1540
10465

5 045
4 540
3 640
8 235
3 355
3195
6 045
33 710

2a

Ófullgert, lengd m
Samtals
Óbyggt

320
12 400
1580
435

2 090

435

16 390

11965
52 510
8 080
13 925
8 695
9 680
19 310
124 165
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411. Fyrirspurn

[217. mál]

til landbúnaðarráðherra um útflutningsbætur á landbúnaðarafurðir.
Frá Geir Gunnarssyni.
Óskað er skriflegs svars við eftirgreindum fyrirspurnum:
1. Hversu mikill hluti kindakjötsframleiðslu (kg og hundraðshluti) á s. 1. ári er
talinn vera frá framleiðendum, sem búa ekki á lögbýlum?
2. Hversu miklar voru útflutningsbætur á kjötmagn, sem þessari framleiðslu
nemur?
3. Hversu mikil áburðarnotkun er talin nauðsynleg til framleiðslu þessa magns
af kjöti?
4. Hve mikið var greitt í útflutningsbætur á s. 1. ári fyrir einstakar afurðir, á
einingu og i heild?
5. Hvernig eru hliðstæðar áætlanir fyrir árið 1975?

Sþ.

412. Tillaga til þingsályktunar

[218. mál]

um iðnþróunaráætlun fyrir islendinga.
Flm.: Kristján Friðriksson, Þórarinn Sigurjónsson.
Alþingi ályktar að skora á iðnaðarráðherra að hraða störfum að gerð heildariðnþróunaráætlunar fyrir íslendinga. Að þessu máli verði unnið m. a. þannig:
a. Sá mannafli, sem nú vinnur að þessum störfum, verði efldur og verkefni afmörkuð eftir því sem fært þykir.
b. Sérstök áhersla verði lögð á að leita að hentugum verkefnum á sviði iðnaðar
fyrir þorp og bæi úti á landsbyggðinni.
c. Hið fyrsta verði birt handhægt rit, er veiti upplýsingar um stöðu þessa máls
nú, hvernig að því hefur verið unnið, og birtist þar einnig upplýsingar um á
hvern hátt ráðherra og ráðuneyti hyggjast vinna að þessari starfsemi, þ. e.
áætlunargerðinni, í nánustu framtíð.
Þar verði einnig birtar upplýsingar um þær tillögur, sem þegar eru fram
komnar og fé hefur þegar verið varið til.
Greinargerð.
Eins og alþingismönnum er án efa ljóst, hlýtur vaxtarbroddur islensks efnahagslífs í framtíðinni að verða á sviði iðnaðar. Ber því mikla nauðsyn til, að unnið
verði markvisst og skipulega að gerð heildaráætlunar um iðnaðarþróunina hér á
landi með langtímasjónarmið í huga.
Um þessa skoðun getur tæpast verið ágreiningur, svo hún verður ekki rökstudd hér.
En tillaga þessi er flutt í því skyni að beina hugum ráðamanna að þessum
málaflokki og koma á stað umræðum um hann.
Á undanförnum árum hefur talsverð viðleitni verið höfð i frammi til athugunar
á þessum málum og fjár verið aflað bæði frá iðnþróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna og frá fleiri aðilum — til að vinna að þessum málum. Einnig hefur Alþingi
ákvarðað veruleg fjárframlög í þessu skyni.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

171
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Stofnanir og nefndir hafa talsvert unnið að þessu verkefni undanfarin ár,
bæði i ráðherratíð Jóhanns Hafsteins og Magnúsar Kjartanssonar, hæstvirtra fyrrverandi iðnaðarráðherra. Hinn síðarnefndi var svo bjartsýnn og djarfmæltur að
tala um iðnbyltingu í þessu sambandi.
Ekki vil ég vanþakka framlög þessara tveggja manna að þessum málum. Sá
er þó hængur á — að almenningi og jafnvel alþingismönnum mun tæplega ljóst
hvað skeð hefur á þessu sviði — eða hvernig að þeim er unnið nú og hefur verið
unnið.
Sameinuðu þjóðirnar veittu á sínum tíma um 37 milljónir króna til athugana
á þessum málum.
Sérfræðingur, að nafni Olle Rimer, vann hér um skeið að þessum verkefnum
ásamt fleiri mönnum innlendum og erlendum. Rimer skilaði álitsgerð á ensku í
þrem þykkum bindum.
Hans Berggren og A. H. R. Delens, sem unnu á vegum International Trade
Center, störfuðu einnig hér á landi og skiluðu skýrslu, allstóru verki, um 200 blaðsíður, á ensku. 1 þeirra starfi var útflutningur einkum hafður í huga.
Hvorugt þessara verka hefur verið þýtt á íslensku né heldur neinn viðhlitandi
útdráttur úr þeim. Og ekki vitum við til að almenningi né ráðamönnum, t. d.
alþingismönnum, hafi verið gefinn kostur á að kynna sér tillögur þessar.
C-liður þingsályktunartillögu þeirrar, sem hér um ræðir, beinist að því, að
ráðamönnum og almenningi verði gefinn betri kostur á því en hingað til að fylgjast með þessari starfsemi — þannig að aukin og bætt skoðanaskipti og skoðanamyndun fengju eðlileg og nauðsynleg þróunarskilyrði.
1 b-lið tillögunnar er vikið að því, að nauðsyn beri til að leita að hentugum
verkefnum á sviði iðnaðar fyrir dreifbýlið.
Með því að leggja sérstaka áherslu á þennan þátt heildarverkefnisins vakir
m. a. fyrir að beina athygli að þeim mikilvægu tengslum, sem að mati flutningsmanna eru milli skynsamlegrar hagnýtingar fiskimiðanna og uppbyggingar iðnaðar
í dreifbýlinu. Nokkuð svipað gildir einnig um hóflega og haganlega nýtingu landsgæða á sviði landbúnaðar.
Að öðru leyti verður gerð nánari grein fyrir tilganginum með flutningi tillögu
þessarar í framsögu fyrir tillögunni.

Sþ.

413. Tillaga til þingsályktunar

[219. mál]

um framkvæmd ákveðinna greina laga um grunnskóla frá 21. maí 1974.
Flm.: Kristján Friðriksson.
Alþingi ályktar að skora á menntamálaráðherra og menntamálaráðuneyti —
eftir því sem við á, að hlutast til um, að á næstu árum verði gerðar víðtækar tilraunir til að framkvæma vissar greinar grunnskólalaganna í samræmi við hugmyndir,
sem fram hafa komið um það fræðslu- og uppeldisfyrirkomulag, sem nefnt hefur
verið tvenndarskóli, sbr. greinargerð.
Þau ákvæði grunnskólalaga, sem framkvæmd verði samkvæmt þingsályktun
þessari, eru í þeim greinum laganna, er hér skal vitnað til:
2. grein.
Þriðju málsgrein.
41. grein.
Sjöundu málsgrein.
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42. grein.
Fyrstu málsgrein, svo og h)-lið annarrar málsgreinar og j)-lið sömu málsgreinar. Enn fremur þriðju málsgrein 42. gr.
65. grein.
Er hér uin að ræða þá grein laganna, sem þingsályktunin aðallega styðst við.
Greinargerð.
Eins og alþingismönnum mun í fersku minni urðu mikil átök um setningu
grunnskólalaganna. Byggðist sá ágreiningur, að mati flutningsmanns, að verulegu
leyli á mismunandi stefnum í skóla- og uppeldismálum. 1 meðferð Alþingis tók
grunnskólafrumvarpið þýðingarmiklum breytingum frá fyrri gerðum þess. Virðist
augljóst, að ýmsar veigamestu breytingarnar hafi beinlínis verið gerðar í þeim tilgangi að opna leiðir til framkvæmda nýrrar stefnumörkunar í skólamálum og
uppeldismálum.
Komið hafa fram hugmyndir um ákveðna tilhögun í skólamálum, sem flutningsmaður þessarar tillögu hefur gert grein fyrir í ræðu og riti — ásamt mörgum
öðrum áhugamönnum um skóla- og uppeldismál.
Tillaga sú, sem hér er sett fram, gerir ráð fyrir, að menntamálaráðherra og
menntamálaráðuneyti beiti sér fyrir því, að tekið verði upp það fyrirkomulag, sem
nefnt er hér „tvenndarskóli“, í fleiri eða færri skólahéruðum. Verði síðan árangur
þessara tilrauna athugaður sem gaumgæfilegast, bæði af skólarannsóknum og öðrum hlutlausum aðilum.
Meginatriði tvenndarskólafyrirkomulagsins eru þau, er nú skal greina:
1. Reglubundið skólastarf innan kennslustofnana stendur yfir aðeins hálft árið,
5% til 6 mánuði eftir aðstöðu i skólahverfum. Þá er aðeins helmingur nemenda
skólakerfisins innan veggja skólanna. Sennilega yrði hentugast, að annar
helmingur nemenda hæfi þá nám um mitt sumar eða síðsumars, en lyki skólasetu það árið um miðjan vetur. Þá kæmi inn í skólann sá helmingur nemendahópsins, sem utan skólaveggja hefði verið o. s. frv.
2. Sá hópur nemenda, sem utan skólans væri hverja árshelft, tæki þátt í daglegum
störfum með fullorðnu fólki, en nyti þó á þeim tíma leiðbeininga umsjónarkennara, sem færi milli vinnu- og dvalarstaða nemendanna og fylgdist með
aðstöðu þeirra til vinnunáms. Hann hefði eftirlit með því, að þeim yrði ekki
ofþyngt með of miklu vinnuálagi, leiðbeindi um þroskavænlega nýtingu tómstunda o. s. frv. Hann leitaðist líka við að stuðla að því að nemendur fengju
sem mest hver sinn leiðbeinanda á vinnustöðum, þannig að þátttaka þeirra í
störfum yrði þeim til sem víðtækastra þroskunaráhrifa.
3. Sérstök námsskrá yrði gerð fyrir þessa nemendur — svonefnd kjarnanámsskrá — en náminu í bekkjadeildum að öðru leyti hagað í samræmi við þær
hugmyndir, sem liggja að baki tvenndarskólahugmyndanna — en sem yrði of
langt mál að rekja hér.
Tilgangur þessara breytinga væri m. a. þessi:
1. Að tengja uppeldið nánar hinu eðlilega og lífræna þjóðlífi heldur en unnt er
með hinum hefðbundnu langskólasetum.
2. Draga úr þeirri firringu (tengslaleysi), sem nútíma skólastefnu er samfara.
3. Gefa nemandanum kost á að læra að vinna á því mótunarskeiði unglingsáranna,
sem hann er móttækilegastur fyrir vinnunám.
4. Bæta aðstöðu nemandans til að velja sér lífsstarf.
5. Draga úr námsleiða, með öllum þeim afleiðingum fyrir skólastarfið í heild,
sem námsleiðinn hefur í för með sér.
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6. Veita nemandanum gegnum vinnunámið þá „fyrirframþekkingu“, sem bætir
aðstöðu hans til bóknáms (gerir hann viðtalshæfan).
7. Draga úr þeirri hættu, sem nú vofir yfir skólakerfinu, að farið verði að reyna
að „fara með atvinnulífið inn í skólana“ með geigvænlegum kostnaði — ásamt
hættu á „gerviverknámskennslu“.
8. Nýta að nokkru vinnuframlag unglinga í þjóðfélagsþágu — án þess að neyðst
sé til að grípa til gerviatvinnu fyrir nemendur, eins og þegar eru orðin nokkur
brögð að (Sumarvinnuskólar Reykjavíkurborgar).
Hagnýting vinnuframlagsins er þó algjört aukaatriði í þessu sambandi,
heldur er hér fyrst og fremst uni að ræða uppeldisgildi vinnu nemenda með
mismunandi aldursflokkum.
9. Að vinna bug á kynslóðabilinu — eða draga úr því.
10. Spörun á milljónatugum eða hundruðum milljóna í skólabyggingum.
11. Bætt skilyrði til skólastarfs, vegna húsrýmisrýmkunar.
12. Bæta aðstöðu til hagkvæmrar nýtingar mismunandi kennslukrafta.
Eins og um getur í texta tillögugreinarinnar, er hér einkum stuðst við þá starfsframkvæmd, sem 65. grein grunnskólalaganna gerir ráð fyrir að megi viðhafa.

Nd.

414. Frumvarp til laga

[220. mál]

um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof).
Flm.: Ragnhildur Helgadóttir, Jón Skaftason, Guðmundur H. Garðarsson,
Sigurlaug Bjarnadóttir, Pétur Sigurðsson, Ingvar Gíslason,
Lárus Jónsson.
1. gr.
Aftan við 5. mgr. d-liðar 15. gr. laganna komi nýr málsl., svo hljóðandi: Þó
skulu þær konur, sem forfallast frá vinnu vegna barnsburðar, njóta atvinnuleysisbóta í 90 daga samtals.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

2. gr.

Greinargerð.
Allir viðurkenna nú á dögum, að þriggja mánaða fæðingarorlof hið minnsta
sé nauðsynlegt til að tryggja heilsu nýfædds barns og móður þess. Verða þetta
að teljast sjálfsögð réttindi þeirra í velferðarþjóðfélagi.
Þeim konum, sem starfa hjá hinu opinbera, hafa með lagaheimild verið tryggð
þessi réttindi í tvo áratugi, sbr. lög nr. 38/1954 og reglugerð nr. 87/1954. Þær konur,
sem annars staðar eru launþegar, hafa því mjður ekki enn fengið þessi réttindi
tryggð.
Um það er engin spurning, að úr þessu misrétti verður að bæta. Um hitt
hafa menn spurt, hver eigi að kosta fæðingarorlof þessara kvenna, þegar t. d.
margur smáatvinnurekandinn hefur ekki bolmagn til þess.
Það er skoðun flutningsmanna þessa frumvarps, að atvinnuleysistryggingasjóður
gæti með eðlilegum hætti haft þetta verkefni með höndum. Leggjum við með frumvarpi þessu til að það verði bundið í lögum.
I lögum um atvinnuleysistryggingar segir í 18. gr., að atvinnuleysisbætur miðist
við dagvinnulaun skv. 2. taxta Dagsbrúnar og skuli vera 70—80% af áður greiddum
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launum. Það, sem á kann að vanta, að konan haldi fullum áður greiddum launum
í fæðingarorlofi, þyrfti að nást með öðrum hætti. Mætti hugsa sér, að lífeyrissjóðir stéttarfélaganna stæðu undir þeim greiðslum.
Það er von flutningsmanna, að þetta frumvarp um fæðingarorlof verði lögfest á þessu þingi, því að ekki er vansalaust, að lengur dragist að leiðrétta þetta
ranglæti.

Nd.

415. Frumvarp til laga

[221. mál]

um Þjóðleikhús.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Þjóðleikhúsið er eign islensku þjóðarinnar.
e
.
I Þjóðleikhúsinu skal iðka leiklist og þær listgreinar aðrar, sem leiksviði eru
tengdar.
Þjóðleikhúsið skal i starfsemi sinni leitast við að vekja og auka áhuga landsmanna á þessum listgreinum, vinna að síbatnandi skilyrðum fyrir þær og stuðla
að þróun þeirra. Það skal kosta kapps um að efla íslenska leikritun og vera til
fyrirmyndar um listrænan flutning viðfangsefna og meðferð íslenskrar tungu.
3. gr.
Aðalhlutverk Þjóðleikhússins skal vera flutningur íslenskra og erlendra sjónleika. Auk þess skal það árlega flytja óperu og sýna listdans.
Á hverju leikári skulu eitt eða fleiri viðfangsefni sérstaklega ætluð börnum.
4. gr.
Þjóðleikhúsið hevrir undir menntamálaráðuneytið.
5. gr.
Þjóðleikhúsráð skal þannig skipað:
1 upphafi fyrsta þings eftir hverjar alþingiskosningar kýs Sameinað Alþingi
niu fulltrúa í ráðið.
Bandalag islenskra listamanna kýs þrjá fulltrúa (einn tónlistarmann, einn listdansara, einn rithöfund),
Félag islenskra leikara kýs þrjá fulltrúa,
Leikarafélag Þjóðleikhússins kýs einn fulltrúa og
menntamálaráðherra skipar einn fulltrúa.
Þjóðleikhúsráð kýs sér sjálft formann.

6. gr.
Starfstímabil þjóðleikhúsráðs er allt að fjögur ár og miðast við kosningu Alþingis í ráðið. Þjóðleikhúsráð heldur þó jafnan umboði sínu, uns nýtt þjóðleikhúsráð er fullskipað. Ef eitthvert félag eða bandalag, sem aðild á að ráðinu, kýs
eigi fulltrúa í það innan tveggja mánaða frá því, að menntamálaráðuneytið æskir
þess, skipar ráðuneytið fulltrúa, á meðan svo stendur.
Þjóðleikhúsráð kemur saman til reglulegs fundar tvisvar sinnum á ári.
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Þjóðleikhússtjóri og fjármálafulltrúi leikhússins eiga sæti á fundum þjóðleikhúsráðs með málfrelsi og tillögurétti, en eigi atkvæðisrétti.
Formaður þjóðleikhúsráðs kveður ráðið til fundar. Skylt er að boða til fundar,
ef fimm ráðsmenn hið fæsta æskja þess.
7. gr.
Þjóðleikhúsráð hefur eftirlit með starfsemi Þjóðleikhússins. Starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins fyrir komandi leikár skal lögð fyrir ráðið eigi síðar en í
marsmánuði ár hvert. Staðfestir ráðið áætlunina með þeim breytingum, sem það
telur rétt að gera. Ef sýnt þykir, að samþykkt áætlun fái ekki staðist, skal þegar
i stað gera þjóðleikhúsráði aðvart og leggja fyrir það tillögur um nauðsynlegar
breytingar. Er ráðinu skylt að fjalla um tillögurnar, svo fljótt sem við verður
komið.
8. gr.
Við Þjóðleikhúsið skal starfa fimm manna framkvæmdaráð. í því eiga sæti:
Formaður þjóðleikhúsráðs, sem er jafnframt formaður framkvæmdaráðs.
Þjóðleikhússtjóri.
Fjármálafulltrúi Þjóðleikhússins.
Sá af fulltrúum Félags islenskra leikara í þjóðleikhúsráði, sem félagið ákveður.
Fulltrúi Leikarafélags Þjóðleikhússins í þjóðleikhúsráði.
9- gr.
Framkvæmdaráð fjallar um starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins og samþykkir
hana með þeim breytingum, er það kann að gera, áður en hún er lögð fyrir þjóðleikhúsráð. Starfs- og fjárhagsáætlun samkvæmt 7. gr. skal lögð til grundvallar við
fjárveitingar til leikhússins. Framkvæmdaráðið sér um, að staðfestri áætlun sé framfylgt, og fjallar auk þess um þau mál, er leikhúsið varða og upp eru borin á fundum þess.
Ef þjóðleikhússtjóri vill ekki sætta sig við ákvörðun meiri hluta framkvæmdaráðs, getur hann skotið málinu til þjóðleikhúsráðs.
Framkvæmdaráð er ábyrgt gagnvart þjóðleikhúsráði.
Framkvæmdaráð kemur að jafnaði saman til fundar tvisvar i mánuði, að undanteknum júlí- og ágústmánuðum.
Þjóðleikhúsráð og framkvæmdaráð skulu halda gjörðabækur um störf sín.
Menntamálaráðherra ákveður þóknun fvrir störf í framkvæmdaráði, en þjóð-

leikhúsráð er ólaunað.
10. gr.
Menntamálaráðherra ræður þjóðieikhússtjóra til fjögurra ára í senn, sbr. þó
16. gr. Ráðinn skal maður með staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa. Starfið skal
auglýsa samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og leita
síðan umsagnar þjóðleikhúsráðs. Endurnýja má ráðningu þjóðleikhússtjóra einu
sinni til næstu fjögurra ára, ef meiri hluti þjóðleikhúsráðs mælir með því. Ella skal
ráða annan þjóðleikhússtjóra, eftir að starfið hefur verið auglýst að nýju og að
fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs.
Laun þjóðleikhússtjóra og annarra starfsmanna Þjóðleikhússins skulu ákveðin
samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
11. gr.
Við Þjóðleikhúsið skal starfa fjármálafulltrúi, er menntamálaráðuneytið skipar,
eftir að starfið hefur verið auglýst og að fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs og
þj óðleikhússtjóra.

Fjármálafulltrúi annast fjárreiður Þjóðleikhússins, reikningsskil og skrifstofustjórn. Hann er ráðunautur þjóðleikhússtjóra um fjármál og rekstur leikhússins.
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12. gr.
Þjóðleikhússtjóri ræður leikara, söngvara, listdansara og aðra listamenn leikhússins svo og aðra starfsmenn þess. Hann gerir við þá starfssamninga í samráði
við fjármálafulltrúa leikhússins.
13. gr.
Við Þjóðleikhúsið skulu starfa bókmennta- og leiklistarráðunautur (dramaturg),
tónlistarráðunautur og listdansstjóri fballetmeistari). Ræður þjóðleikhússtjóri þá
til jafnlangs tima og hann er sjálfur ráðinn.
14. gr.
Þjóðleikhússtjóri er stjórnandi leikhússins og hefur forystu um að móta listræna stefnu þess. Þjóðleikhússtjóri semur starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins
með aðstoð fjármálafnlltrúa og bókmennta- og leiklistarráðunautar og leggur hana
fyrir framkvæmdaráð.
Þjóðleikhússtjóri stjórnar leikhúsinu samkvæmt samþykktri starfs- og fjárhagsáætlun og ber ábyrgð á rekstri þess, bæði listrænum og fjárhagslegum. Um
fjárhagslega fram.kvæmd er fjármálafulltrúi til aðstoðar honum, en bókmenntaog leiklistarráðunautur, að þvi er tekur til listrænnar starfsemi. Einnig skal hafa
samráð við tónlistarráðunaut um val og flutning á óperum og söngleikjum, svo og
við iistdansstjóra, að því er listdans varðar.
Við samningu verkefnaskrár skal þess vandlega gætt, að nýting starfskrafta sé
hagkvæm og að fullt tillit sé tekið til listrænnar velferðar og þroska listamannanna.
15. gr.
Miða skal við, að svo margir leikarar, söngvarar og listdansarar starfi við
Þjóðleikhúsið, að það geti að staðaldri leyst af hendi þau verkefni, sem því ber að
rækja samkvæmt lögum þessum. Við Þjóðleikhúsið skal starfa blandaður kór.
!ð- gr.
Leikár Þjóðleikhússins telst frá 1. september til 31. ágúst. Ráðningartimi leikara, söngvara, listdansara og annarra listamanna leikhússins skal fara eftir gildandi
samningum, við stéttarfélög hlutaðeigandi listamanna.
Þjóðleikhússtjóri skal ráðinn og launaður frá 1. janúar og eiga þess kost að
fylgjast með starfsemi leikhússins til loka þess leikárs. Hann undirbýr starfs- og

fjárhagsáætlun fvrir næsta leikár og fer með atkvæði þjóðleikhússtjóra i framkvæmdaráði, þegar þar er um hana fjallað, en tekur að fullu við störfum i upphafi
nýs leikárs.
17- 8r'
Þeir starfsmenn Þjóðleikhússins, sem ráðnir eru til eins árs hið skemmsta eða
með þriggja mánaða uppsagnarfresti, greiða iðgjöld til Lifeyrissjóðs starfsmanna
rikisins og njóta þar sömu réttinda sem aðrir sjóðfélagar. Fastráðnir starfsmenn
Þjóðleikhússins, sem hafa áður unnið hliðstæð störf i þágu íslenskrar leiklistar,
skulu einnig eiga kost á að njóta eftirlaunaréttar fyrir þann starfstima. Ráðherra
ákveður réttindatíma hvers og eins, eftir að leitað hefur verið upplýsinga og tillagna Félags íslenskra leikara og umsagnar stjórnar Lifeyrissjóðsins.
,
18. gr.
Þjóðleikhúsráð tekur þátt í stofnun og rekstri leikmunasafns ásamt sjónvarpsdeild Rikisútvarpsins. Veita skal Leikfélagi Reykjavikur og öðrum leikfélögum kost
á aðild að safninu, ef um það næst samkomulag við menntamálaráðuneytið. Við
gerð starfs- og fjárhagsáætlunar Þjóðleikhússins skal miðað við, að nægileg fjárhæð gangi til að greiða kostnað þess af leikmunasafninu.
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I leikmunasafni skal safnað saman, eftir því sem ástæða þykir til, búningum
og sviðsbúnaði, sem notaður hefur verið við sýningar Þjóðleikhússins og sjónvarpsdeildar Rikisútvarpsins svo og annarra leikfélaga, sem aðild eiga að safninu.
Skulu safnmunir þessir leigðir leikfélögum landsins til notkunar við sýningar, og
ákveður stjórn safnsins leigu og önnur viðskiptakjör. Safnið skal hafa i þjónustu
sinni leiktjaldamálara og búningateiknara. Starfsemi safnsins skal miðuð við, að
hún verði leiklist í landinu að sem mestu liði og að það fjármagn, sem til þessara
hluta er varið, nýtist sem best.
Menntamálaráðuneytið setur safninu reglugerð, þar sem m. a. skal ákveðið,
hvernig stjórn þess og forstöðu skuli háttað.
Þangað til leikmunasafni hefur verið kornið á fót, skal Þjóðleikhúsið leigja
leikfélögum leiktjöld, búninga o. fl„ eftir þvi sem stjórn Þjóðleikhússins telur við
verða komið.
19. gr.
Þjóðleikhúsið skal kappkosta að hafa samstarf við leikfélög áhugamanna, láta
þeim i té gistileikara og leikstjóra til leiðbeininga, eftir þvi sem unnt er. Gera skal
leikfélögum áhugamanna kleift að fylgjast með starfi Þjóðleikhússins. Á vegum
Þjóðleikhússins skulu árlega farnar á starfstima þess leikferðir sem viðast um
landið. Einnig skulu farnar leikferðir til annarra landa og fengnir hingað erlendir
listamenn, hvort tveggja eftir þvi sem aðstæður leyfa.
20. gr.
Kostnaður af rekstri Þjóðleikhússins skal greiddur úr rikissjóði, eftir því sem
ákveðið er i fjárlögum og aflafé leikhússins hrekkur ekki til.
21. gr.
Þegar þjóðleikhúsbyggingin er ekki notuð til þeirrar starfsemi, sem lög þessi
fjalla um, má nota hana til annarrar menningarstarfsemi.
22. gr.
Þjóðleikhúsbvggingin stendur ekki til tryggingar skuldbindingum Þjóðleikhússins.
23. gr.
Menntamálaráðuneytið getur sett í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga
þessara.
24. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 86 5. júni 1947,
um Þjóðleikhús, og 6. gr. laga nr. 15 15. mars 1965, um fjárhagslegan stuðning við
leiklistarstarfsemi áhugamanna, svo og önnur ákvæði, sem kunna að brjóta í bága
við lög þessi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp til laga um Þjóðleikhús var lagt fyrir Alþingi sem stjórnarfrumvarp árið 1971 á 91. löggjafarþingi, en varð eigi út rætt. Aftur kom það fyrir
næsta þing óbreytt og þá flutt af menntamálanefnd efri deildar, að beiðni menntamálaráðherra. Eigi varð frumvarpið heldur útrætt á því þingi.
Frumvarpið kemur nú fvrir Alþingi í þriðja sinn og hefur ráðuneytið gert
á þvi nokkrar breytingar. Nú er miðáð við að sameinað þing kjósi fulltrúa Alþingis i ráðið hlutfallskosningu i stað þess að þingflokkarnir tilnefni þá. En gert
er ráð fyrir eins og áður að allir þingflokkar eigi fulltrúa i ráðinu. í fyrri gerð
frumvarpsins stóð að menntamálaráðherra ákveði þóknun þess, en nú er mælt
fyrir um að ráðið skuli vera ólaunað. Felld eru niður ákvæði um stofnun leiklistar-, sönglistar- og listdansskóla en lagt verður fram sérstakt lagafrumvarp um
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leiklistarskóla. Einnig er fellt burtu ákvæði um að Þjóðleikhúsið sKuli koma sér
upp ððru leiksviði til eflingar starfsemi sinni, þar eð það hefur verið gert síðan
frumvarpið var samið. Loks eru felld brott ákvæði til bráðabirgða, sem eiga ekki
lengur við.
í nefndinni, sem samdi frumvarpið áttu sæti:
Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, formaður,
Baldvin Tryggvason, framkvæmdastjóri og
dr. Þórður Eyjólfsson, fv. hæstaréttardómari.
Greinargerð sú, sem fylgdi frumvarpinu frá nefndinni sem samdi það, fer
hér á eftir nema hvað felíd eru niður atriði, sem varða ákvæði, sem ekki eru
lengur í frumvarpinu.
„Um leið og nefnd sú, sem menntamálaráðherra, dr. Gylfi Þ. Gislason, skipaði
hinn 6. febrúar 1970 til þess að endurskoða lög og reglugerð um Þjóðleikhús, skilar
(23. mars 1971) meðfylgjandi frumvarpi, vill hún taka fram eftirfarandi um frumvarpið og störf sin:
Nefndin hefur leitazt við að kynna sér viðhorf sem flestra þeirra, sem gerst eiga að
þekkja til leikhúsmála hér á landi. í þvi skyni átti nefndin m. a. viðræðufundi, áður en
hún samdi frumvarpið, með þjóðleikhúsráði, þjóðleikhússtjóra, stjórn Félags fsl. leikara og sérstakri nefnd á vegum þess, stjórn Bandalags ísl. listamanna, stjórn Félags
islenzkra listdansara, framkvæmdastjóra Bandalags islenzkra leikfélaga (stjórnin gat
eigi komið til viðræðna), stjórn Þjóðleikhúskórsins og stjóm Leikfélags Reykjavíkur. Eftir að hugmyndir nefndarinnar höfðu verið felldar í frumvarpsform, ræddi
hún á ný við þá aðila, sem að framan eru nefndir, og leitaðist við að sameina i
frumvarpinu þær hugmyndir, sem hún og aðrir töldu vænlegastar til þess að verða
grundvöllur fyrir starfsemi Þjóðleikhússins með það fyrir augum, að stofnunin
mætti sjálf vaxa og eflast og verða um leið öðrum aðilum, sem við sömu listgreinar
fást i landinu, til stuðnings. Þess ber að geta, að samstarf við þá aðila, sem við
höfum leitað til, hefur verið mjög ánægjulegt og hvergi gætt annarra sjónarmiða
en þeirra, sem verða mættu til eflingar þeirri menningarstarfsemi, sem Þjóðleikhúsið sinnir og er ætlað að sinna. Nefndin væntir, að framangreindir aðilar og aðrir
telji frumvarpið til bóta í höfuðatriðum, en hún ein ber ábyrgð á efni þess að öllu
leyti. Nefndin tekur fram, að reglugerð Þjóðleikhúss hefur hún ekki endursamið eða
samið nýja, meðan ekki er vitað, hvaða ákvæði Alþingi kann að lögfesta um Þjóðleikhús.
Löggjöfin um Þjóðleikhús er frá 5. júní 1947 (nr. 86) og reglugerðir samkvæmt
henni frá 23. september 1949 (nr. 162), sbr. reglugerð frá 12. janúar 1951 (nr. 6),
reglugerð frá 8. september 1953 (nr. 163) og reglugerð frá 17. nóvember 1958
(nr. 167).
Þjóðleikhúsið hóf leiksýningar 20. april 1950 og hefur þvi starfað 21 ár (1971).
Á þessu timabili hefur fengist mikilsverð reynsla um, rekstur þess. Leikhúsið hefur
oft átt i fjárhagserfiðleikum, þrátt fyrir mikla aðsókn og vaxandi leiklistaráhuga
landsmanna, enda munu fáir ætlast til þess, að Þjóðleikhús verði rekið fyrir eigin
tekjur einungis. Um verkefni leikhússins frá upphafi, aðsókn að þvi, fjárhagsafkomu
hvers árs, sætanýtingu og aðgöngumiðaverð visast til fylgiskjala I—V.
Frá öndverðu til ársins 1970 starfaði Þjóðleikhúsið fyrir eigið aflafé og hlutdeild i skemmtanaskatti, en siðan er þvi, auk eigin tekna, ætlað framlag i fjárlögum,
en skemmtanaskatturinn rennur nú að mestu léyti i félagsheimilasjóð, en litill hluti
til Sinfóníuhljómsveitar Islands, sbr. lög nr. 58/1970.
I frumvarpi þessu felast margháttaðar brevtingar frá gildandi löggjöf um Þjóðleikhús og eru þessar helztar:
1) Kveðið er skýrar á um það en áður, að þótt flutningur leikrita sé aðalhlutverk
Þjóðleikhússins, beri því einnig að flytja óperur og sýna listdans að staðaldri
og að á hverju leikári skuli eitt eða fleiri viðfangsefni sérstaklega ætluð börnum.
Alþt. 1974. A. (96. lðjwjafarþlng).
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2) Skipan þjóðleikhúsráös er gjörbreytt. Starfstímabil þess er tímabundið og fulltrúum í því fjölgað til þess að það geti orðið vettvangur sem flestra þeirra, er
leikhúsreksturinn varðar.
3) Myndað er firnrn manna framkvæmdaráð, þ. e. 4 auk þjóðleikhússtjóra.
4) Þjóðleikhússtjóra skal ráða til fjögurra ára í senn og má endurráða sama
mann einu sinni, þannig að enginn getur gegnt þessum starfa samfellt lengur
en átta ár.
5) Ráða skal leikhúsinu bókmennta- og leiklistarráðunaut (dramaturg), listdansstjóra (balletmeistara) og tónlistarráðunaut.
6) Miða skal við, að svo margir leikarar, söngvarar og listdansarar starfi við
Þjóðleikhúsið, að það geti jafnan levst af hendi þau verkefni, sem því ber að
sinna.
7) Lögfest sé, að blandaður kór starfi við leikhúsið.
8) Leikárið verði framvegis frá 1. september til 31. ágúst, en eigi frá júlíbyrjun
til júníloka eins og nú.
9) Þjóðleikhúsi og sjónvarpi er ætlað að koma á fót leikmunasafni, er Leikfélag
Reykjavikur og önnur leikfélög geta gerzt aðilar að, en safnið leigi búninga,
leiktjöld og annan sviðsbúnað til leikfélaga.
10) Lögð er áherzla á aukið samstarf Þjóðleikhússins við leikfélög áhugamanna,
t. d. með því að láta þeim í té leikstjóra og gistileikara.
11) Árlega skulu farnar leikferðir um landið á starfstíma Þjóðleikhússins.
Nefndin hefur ekki gert áætlun uin kostnaðarauka þann, er af frumvarpinu
myndi leiða. Fer mjög um það eftir því, hve ört breytingarnar koma til framkvæmda og hvernig starfsemi leikhússins er hagað. öllum er væntanlega ljóst, að
Þjóðleikhús verður aldrei rekið nema með allmiklum kostnaði, þótt gætt sé hinnar
mestu hagsýni. Hitt verður fjárveitingavaldið að vega og meta hverju sinni, hve
miklum fjármunum það vill verja til leikhússins. En nefndin hefur leitazt við að
marka með frumvarpinu þá stefnu, sem hún telur að myndi verða Þjóðleikhúsinu
og þeim listgreinum, sem því eru tengdar, til eflingar og þroska.
Að því er varðar einstakar greinar frumvarpsins tekur nefndin fram:
Um 1. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 2. gr.
Ætlazt er til, að í Þjóðleikhúsinu verði, auk leikrita, fluttar óperur og sýndir
listdansar að staðaldri, þannig að betri grundvöllur skapist til þróunar þessara listgreina hér á landi en verið hefur. Báðum þessum listgreinum hefur Þjóðleikhúsið
að vísu sinnt, en öruggan grundvöll hefur skort til þess að iðkun þeirra yrði fastur
og veigamikill liður í starfsemi leikhússins. Með reglubundnum óperuflutningi og
listdanssýningum verður starf leikhússins fjölbreyttara, nær til fleiri áhorfenda
og verður starfsvettvangur fleiri íslenzkra listamanna. Góða söngvara hefur þjóðin
lengi átt og á seinni tímum einnig ágæta listdansara. Á sama hátt og Sinfóníuhljómsveit Islands er miðstöð og kjarni islenzks tónlistarlífs, þurfa við Þjóðleikhúsið að myndast vel þjálfaðir hópar söngvara og listdansara, sem geta ýmist einir
eða ásamt erlendum gistilistamönnum veitt leikhúsgestum færi á að kynnast óperum
og danslist í rikara mæli en nú er. Gert er ráð fyrir, að óperettur og aðrir söngleikir
verði meðal verkefna Þjóðleikhússins.
Um 3. gr.
Aðalhlutverk Þjóðleikhússins er flutningur íslenzkra og erlendra sjónleika og
um óperuflutning og listdans visast til umsagnar um 2. gr. Veigamikið atriði er
það í 3. gr. að Þjóðleikhúsinu skuli á hverju leikári ætlað að flytja eitt eða fleiri
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viðfangsefni fyrir börn. Telnr nefndin þýðingarmikið, að þessi starfsemi verði
efld mjög. Myndi það væntanlega bæði leiða til þess, að fleiri barnaleikrit yrðu
frumsamin á íslenzku og til aukinna þýðinga á erlendum barnaleikritum. Áríðandi
er að sjá börnum fyrir góðum og menningarlegum skemmtunum og þvi má heldur
ekki gleyma, að þau eru leikhúsgestir framtiðarinnar.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 5. gr.
Samkvæmt gildandi lögum er þjóðleikhúsráð þannig skipað, að hver fjögurra
stærstu stjórnmálaflokka landsins nefnir einn mann i ráðið, en Félag íslenzkra
leikara einn. Menntamálaráðherra skipar síðan einhvern þeirra formann ráðsins.
Skipun ráðsins er ótímabundin. A þessu eru gerðar miklar breytingar i frumvarpinu. Ætlast er til, að sameinað Alþingi kjósi hlutfallskosningu 9 fulltrúa í ráðið
og er þá miðað við að allir þingflokkar eigi þar fulltrúa. Samkvæmt frumvarpinu
ræður Alþingi hvort það kýs listamenn, stjórnmálamenn eða aðra af sinni hálfu
í þjóðleikhúsráð. Þá er Bandalagi íslenskra listamanna ætlað að kjósa þrjá fulltrúa, einn tónlistarmann, einn listdansara og einn rithöfund. Félag íslenskra leikara
kýs þrjá fulltrúa og Leikarafélag Þjóðleikhússins einn. Menntamálaráðherra skipar
einn fulltrúa í ráðið, en þjóðleikhúsráð kýs sér sjálft formann.
Samkvæmt þessu myndu 17 menn með atkvæðisrétti eiga sæti í þjóðleikhúsráði. Þetta kann að þykja nokkuð fjölmennt ráð, en nefndin taldi æskilegt að
allir þeir aðilar, sem hér eru nefndir, ættu fulltrúa á þeim vettvangi þar sem
mótuð er stefna í starfi Þjóðleikhússins, og hefðu e. t. v. þurft að vera fleiri.
Hins vegar er þessu fjölmenna ráði ekki ætlað að blanda sér í daglega stjórn leikhússins, heldur gert ráð fyrir að formaður þjóðleikhúsráðs, þjóðieikhússtjóri, fjármálafulltrúi leikhússins, einn af fulltrúum Félags íslenzkra leikara og fulltrúi Leikarafélags Þjóðleikhússins myndi framkvæmdaráð, sem ætlazt er til að komi að
jafnaði saman tvisvar i mánuði, en þjóðleikhúsráð aftur á móti tvisvar á ári.
Um 6. gr.
Hér er starfstímabil þjóðleikhúsráðs ákveðið allt að fjögur ár frá þeim tima, er
Alþingi kýs í ráðið eftir hverjar alþingiskosningar, en fráfarandi þjóðleikhúsráð heldur þó umboði sínu þangað til nýtt ráð er fullskipað. Ef eitthvert félag
eða bandalag, sem aðild á að ráðinu, kýs ekki fulltrúa i það innan tveggja mánaða
frá þvi að menntamálaráðuneytið æskir þess, skipar ráðuneytið sjálft i ráðið á
meðan svo stendur, en sá eða þeir fulltrúar vikja óðara sæti þegar aðili sá, sem
vanrækti eða neitaði að kjósa í ráðið, hefur bætt úr því. Þetta ákvæði er sett til þess
að tryggja, að þjóðleikhúsráð verði ckki gert óstarfhæft með því að félag eða
bandalag láti vera að kjósa í það. Þessi ákvæði taka ekki til fulltrúa Alþingis.
Þjóðleikhússtjóra og fjármálafulltrúa leikhússins er ætlað sæti í þjóðleikhúsráði með málfrelsi og tillögurétti, en eigi hafa þeir þar atkvæðisrétt. Fjármálafulltrúi er nýtt heiti á starfi skrifstofustjóra Þjóðleikhússins með breyttu verksviði.
Um 7. gr.
Verkefni þjóðleikhúsráðs samkvæmt frumvarpinu er að hafa eftirlit með starfsemi leikhússins. Það fjallar um starfs- og fjárhagsáætlun leikhússins fyrir komandi leikár og staðfestir hana með þeim breytingum, sem því þykir rétt að gera.
Áætlunina hefur þjóðleikhússtjóri samið með aðstoð fjármálafulltrúa og bókmenntaog leiklistarráðunauts og framkvæmdaráð samþykkt. Fyrr kemur hún ekki til kasta
þjóðleikhúsráðs. Ef framkvæmdaráð þykist sjá, að samþykkt starfs- og fjárhagsáætlun muni eigi standast, skulu gerðar tillögur til þjóðleikhúsráðs um úrbætur i
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því efni. Rekstur Þjóðleikhúss er ým,su háður, sem litt verður séð fyrir, svo sem
um aðsókn og tekjur af sýningum. Eru því ávallt likur á, að áætlanir langt fram
í tírnann raskist verulega og þarf þá að marka nýja stefnu. En ætlazt er fil, að
ekki verði vikið frá samþykktri starfs- og fjárhagsáætlun, heldur semji þeir aðilar,
sem henni eiga að ráða, nýja áætlun. Með því móti á að vera tryggt, að ekki verði
vikið frá þeirri stefnu, sem þjóðleikhúsráð markar í starfi og fjármálum leikhússins, án þess að ráðið fjalli um þau vandamál eða viðfangsefni, sem ófyrirséð viðhorf kunna að skapa, svo sem ef leikhúsið verður fyrir óvæntum skakkaföllum
fjárhagslega.
Um 8. gr.
Vísast til þess, sem sagt er um 5. og 7. gr.
Um 9. gr.
Visast að mestu til umsagnar um 5. og 7. gr. Til viðbótar er þó rétt að taka fram,
að í frumvarpsgreininni er miðað við, að við undirbúning og afgreiðslu fjárlaga
verði samþykkt starfs- og fjárhagsáætlun Þjóðleikhússins fyrir komandi ár lögð til
grundvallar fjárveitingum. Þá er einnig rétt að geta þess, að þjóðleikhúsráð hefur
alla tíð verið ólaunað, og er gert ráð fyrir að svo verði áfram, en að framkvæmdaráð fái greiðslu fyrir störf sin.
Um 10. gr.
Þjóðleikhússtjóri er nú skipaður með sama hætti og aðrir embættismenn ríkisins, en í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að hann verði framvegis ráðinn af menntamálaráðherra til fjögurra ára í senn, að undangenginni auglýsingu um. starfið með
sama hætti og tiðkast um embætti, t. d. með sem næst eins mánaðar umsóknarfresti.
Er tekið fram, að ráða skuli mann með staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa. Áður
en ráðið er í starfið skal leita umsagnar þjóðleikhúsráðs. Laun þjóðleikhússtjóra
og annarra starfsmanna leikhússins skulu ákveðin með sama hætti og laun opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
Þjóðleikhússtjóra má endurráða til næstu fjögurra ára, ef meiri hluti þjóðleikhúsráðs mælir með því. Enginn getur gegnt starfanum lengur samfleytt en átta ár,
en heimilt myndi að ráða sama mann enn á ný, ef fjögur ár væru liðin frá þvi að
hann var þjóðleikhússtjóri.
Það má færa margvísleg rök með og móti þeirri skipan, sem hér er lagt til að
lögfest verði um ráðningu þjóðleikhússtjóra, en starf þetta er svo sérstaks eðlis,
að rétt þykir að reyna, hvernig ráðning til tiltölulega stutts tima gefst, enda hefur
komið fram i viðtölum við þjóðleikhússtjóra, þjóðleikhúsráð, fulltrúa leikara og
fleiri að slik ákvæði séu æskileg.
Um 11. gr.
Við Þjóðleikhúsið starfar nú skrifstofustjóri. Er í frumvarpinu gert ráð fyrir,
að þessu starfsheiti verði breytt í fjármálafulltrúi, og annist hann fjárreiður leikhússins, reikningsskil og skrifstofustjórn, og sé ráðunautur þjóðleikhússtjóra um
fjármál og rekstur leikhússins að þvi er fjármál varðar. Fjármálafulltrúi er fastur
starfsmaður, skipaður af ráðunevtinu eftir sömu reglum og aðrir opinberir starfsmenn.
Um 12. og 13. gr.
Við leikhúsið skulu starfa bókmennta- og leiklistarráðunautur (dramaturg), tónlistarráðunautur og listdansstjóri (balletmeistari). Ræður þjóðleikhússtjóri þá til
jafnlangs tíma og hann er sjálfur ráðinn. Að sjálfsögðu getur nýr þjóðleikhússtjóri
endurnýjað ráðningu þessara sömu manna, ef hann vill, en ætlunin er að hver þjóðleikhússtjóri hafi frjálsar hendur um að velja þessa samstarfsmenn sína. Þá ræður

Þingskjal 415

1373

þjóðleikhússtjóri einnig leikara, söngvara, listdansara og aðra listamenn leikhússins,
svo og aðra starfsmenn þess, sem ekki er sérstaklega tekið fram um að ráðnir séu
með öðrum hætti eins og fjármálafulltrúi.
Um 14. gr.
Þjóðleikhússtjóra eru ætluð mikil ráð um stjórn leikhússins og forysta í mótun
listrænnar stefnu þess, enda ber hann ábyrgð á rekstri þess, listrænum og fjárhagsiegum. Að því er fjármálin varðar, er fjármálafuiltrúi honum til aðstoðar, en bókmennta- og leiklistarráðunauturinn, tónlistarráðunautur og listdansstjóri að því er
liina listrænu þætti rekstrarins varðar. Þá er sérstaklega til þess ætlazt, að verkefnaskrá sé þannig gerð, að hún tryggi sem hagkvæmasta nýtingu starfskrafta og fullt
tillit sé tekið til listrænnar velferðar og þroska Iistamannanna.
Um 15. gr.
Það er afar þýðingarmikið, að Þjóðleikhúsinu verði ætluð fjárframlög til að
ráða svo marga leikara, söngvara og listdansara, að unnt sé að staðaldri að leysa
þau verkefni, sem því ber að rækja samkvæmt lögunum. Hér þarf ekki ævinlega
að vera um að ræða fastráðið starfslið, heldur fer um það hverju sinni eftir verkefnavali og starfsáætlun.
Við Þjóðleikhúsið liefur um langt skeið starfað blandaður kór, Þjóðleikhúskórinn, enda er slíkur kór nauðsynlegur fyrir starfsemi leikhússins. Virðist rétt að
ákvæði sé i lögum leikhússins um þennan þátt í starfi þess.
Um 16. gr.
Leikár Þjóðleikhússins er samkvæmt gildandi lögum frá júlíbyrjun til júníloka.
Þessu er breytt í frumvarpinu í 1. september til 31. ágúst. Þá eru í þessari grein
ákvæði um, að ráðningartími leikara, söngvara og listdansara og annarra listamanna leikhússins fari eftir gildandi samningum stéttarfélaga hlutaðeigandi listamanna, og er þetta staðfesting á því sem verið hefur í framkvæmd.
Þau ákvæði þykja eðlileg um viðtakandi þjóðleikhússtjóra, að hann verði ráðinn og launaður frá 1. janúar þess árs, er hann hefur störf, svo að honum gefist
kostur á að kynnast vel starfsemi leikhússins áður en hann tekur að fullu við starfi
1. september sama ár. Þetta er nauðsynlegt vegna þess, að hinum nýja þjóðleikhússtjóra er ætlað að undirbúa starfsskrá leikhússins fyrir komandi leikár. Því er
honum ætlað að fara með atkvæði þjóðleikhússtjóra í framkvæmdaráði um allt
er lýtur að. undirbúningi starfseminnar á komandi leikári, en fráfarandi þjóðleikhússtjóri sinnir að sjálfsögðu öllum málum, sem varða líðandi leikár.
Um 17. gr.
Sams konar ákvæði eru í gildandi lögum.
Um 18. gr.
I lögum nr. 15/1965, um fjárhagslegan stuðning við leiklistarstarfsemi áhugarnanna, er ákvæði í 6. gr. um leikmunasafn. Þykir rétt að færa efni þeirrar lagagreinar i þetta frumvarp og ætla Þjóðleikhúsi og einnig sjónvarpi að koma
sliku safni á fót og tryggja Leikfélagi Reykjavíkur og öðrum leikfélögum
aðild að safninu, ef þau æskja, en hins vegar virðist ekki rétt að skylda þau til
þátttöku, þar sem um einkaaðila er að ræða, þótt fjárhagslegs stuðnings njóti af
opinberri hálfu. Hefur reynslan sýnt, að ákvæði 6. gr. laga nr. 15/1965 hafa ekki
orðið til þess að leikmunasafn kæmist á fót. Er talið vænlegra til árangurs, að Þjóðleikhús og sjónvarp' hafi um þetta forystu. Hér er um afar þýðingarmikla þjónustu
að ræða við leikfélög landsins. Ætlazt er til, að búningar, leiktjöld og annar sviðs-
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búnaður frá ýmsum leiksýningum i Þjóðleikhúsi, sjónvarpi og hjá leikfélögum vlðs
vegar í landinu komi í þetta safn og verði leigður fyrir hóflegt gjald til þeirra, sem
hefðu þessara búninga og muna not við leiksýningar. Safninu er ætlað að hafa í
þjónustu sinni leiktjaldamálara og búningateiknara og myndi safnið þá ekki einasta
geta látið i té þá búninga, sem þegar hafa verið notaðir einhvers staðar, heldur gæti
einnig látið gera nýja búninga fyrir leikfélög, og sama gildir um leiktjöld. Slíkt
teikmunasafn á að vera einn liðurinn í því að aðstoða leikfélög landsins og reyna
að tryggja sem bezta nýtingu þeirra fjármuna, sem til búninga, leiktjalda og annars
sviðsbúnaðar er varið.
Um 19. gr.
Þessi grein lýtur, eins og 18. gr., að því að efla stuðning við leikfélög áhugamanna og samstarf þeirra og Þjóðleikhúss, m. a. með því að Þjóðleikhúsið láti
Ieikfélögunum í té leikstjóra til leiðbeininga og leikara í einstök hlutverk, gistileikara, og tryggi leikfélögum áhugamanna aðstöðu til þess að fylgjast með störfum Þjóðleikhússins. Þá er mælt fyrir um, að á vegum Þjóðleikhússins skuli farnar
árlegar leikferðir um landið á starfstíma Þjóðleikhúss, en ekki einungis að sumarlagi þegar leikhúsið starfar ekki. Með þessu er stefnt að þvi, að kynna list Þjóðleikhússins um land allt og nýta starfskrafta islenzkra leikara sem bezt. Einnig er
ætlazt til, að Þjóðleikhúsið fari leikferðir til annarra landa, eftir þvi sem unnt reynist,
og fái erlenda listamenn til að sýna í Þjóðleikhúsinu. Leikferðir innanlands og til
annarra landa hafa verið liður í starfsemi Þjóðleikhússins á undanförnum árum
og er tvímælalaust heppilegt að efla þann þátt. Hins vegar eru slíkar ferðir allkostnaðarsamar, ekki sízt ferðir milli landa.
Um 20. gr.
Frá árinu 1923 hefur skemmtanaskattur verið lagður á og gengið til byggingar
og rekstrar Þjóðleikhúss, stundum allur en stundum að hluta. Árið 1970 var löggjöfinni um skemmtanaskatt breytt þannig, að skatturinn rennur nú allur til félagsheimilasjóðs og Sinfóníuhljómsveitar (1. nr. 58/1970), en Þjóðleikhúsið fær aftur
á móti rekstrarfé sitt úr ríkissjóði, eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum. Þvi
fyrirkonmlagi er haldið i þessu frumvarpi.
Um 21. gr.

Þarfnast ekki skýringa.
Um 22. gr.
í gildandi lögum er ákvæði um, að ríkissjóður beri ekki ábyrgð á skuldbindingum Þjóðleikhússins og að þjóðleikhúsbyggingin standi ekki til tryggingar skuldum þess. Slíkt ákvæði var sönnu nær meðan ríkið lagði leikhúsinu til ákveðinn
tekjustofn, en fær ekki staðizt þegar leikhúsið er rekið fyrir fé úr rikissjóði. Hins
vegar er það ákvæði látið lialdast, að leikhúsbyggingin standi ekki til tryggingar
skuldum leikhússins.
Um 23. gr.
Þarfnast ekki skvringa.
Um 24. gr.
Þarfnast ekki skýringa

Fylgiskjal I.
Verkefni

Nr.

Hðfundar

1.
2.
3.
4.

Indriði Einarsson'
Jóhann Sigurjónsson
Halldór K. Laxness
Wolfgang A. Mo2art

Leikár 1950
4 Nvársnóttin
FíaUa-Eyvindur
íslandsklukkan
Brúðkaup Figarós
1950-51
Oyænt heimsókn
Pabbi
Jón bískup Arason
Konu ofaukið
SöngbjaUan
Flekkaðar hendur
Snædrottningin

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Heilög Jóhanna
Sölumaður deyr
Aldaraímæli Indr.Ein.
ímyndunarveikin
Rigoletto

12.
13.
14.
15.
16.

J. B. Priestley
H. Lindsay og R. Crouse
Tryggvi Sveinbjörnsson
Knud SÖnderby
Charles Dickens
Jean-Paul Sartre
Eugene Schwartz/
H. C. Andersen
G. Bernard Shaw
Arthur MiUer
Indriði Einarsson
Moliere
G. Verdi

1951-52
Lénharður fógeti
Dóri
Hve gott og íagurt
Gullna hliðið
Anna Christie
Sem yður þóknast
Litli Kláus og
Stóri Kláus
Þess vegna skiljum við
Tyrkja-Gudda
Det Lykkelige Skibbrud
Brúðuheimili
Leðurblakan

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Einar H. Kvaran
Tómas HaUgrímsson
W. S. Maugham
Davíð Steíánsson
Eugene O'NeilI
William Shakespeare
Lisa Tetzner /
H. C. Andersen
Guðmundur Kamhan
Jakob Jónsson
Ludvig Holberg
Henrik Ibsen
Johann Strauss

29.
30.
31.

Sean O'Casey
Jan de Hartog

1952-53
Listdanssýning
Júno og páfuglinn
Rekkjan'
Hljómleikar Arna
Kristjánss. og
Bjöms Olafssonar
frh.

32.

he

VERKEFNI ÞJÓDLEIKHtSSJNS
ikrit

öpera

Öperetta

Söngleikur Barnsieikr

BaJJett

Gestaleikur

Hvaðan

Tónleikar

Islenzkt

hjóðerni

X
X
X

X
X
X
X

X

Svfþjóð

Austurrísk’

X
X
X
X
X
X

Enskt
Bandarxskt
X
Danskt
Enskt
Franskt
?/danskt

X

X
X

Enskt
Bandarískt
Dansinn X Hruna,
lokaatriðið
i’ranskt
Italskt

X
X

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X

Enskt
X
BandarXskt
Enskt
X

Þýzkt/danskt
X
X

X
X
X
X

X

Danskt
Norskt
Austurriskt

Danmörk

X

X

X

Svíþjóð

X
X

Irskt
HoUenzkt
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Nr.

Hðfundar

1952-53, frh.
Topaz
Skugga-Sveinn
Listdanssýning
Steínumótið í Senlis
Landið gleymda
Koss í kaupbæti
österbottningar
La Traviata

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Marcel Pagnol
Matthías Jochumsson
Jean Anouilh
Davíð Stefánsson
F. Hugh Herbert
Leevi Antero Madetoja
G. Verdi

1953-54
Listdanssýning
Einkalíf
Sumrí hallar
Valtýr á grænni treyju
Harvey
Piltur og atúlka

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Ferðin til tunglsins
ÆðikoUurinn
Sá sterkasti
Villiöndin
Tónleikar tilefni 10
ára ártíðar Emils Thor.
Nitouche

47.
48.
49.
50.

Noel Coward
Tennessee Williams
Jón BjÖmsson
Mary Chase
Eroil Thoroddsen/
Jón Thoroddsen
Gert von Bassewitz
Ludvig Holberg
Karen Bramson
Henrik Ibsen

51.
52.

F. Hervé

1954-55
Silfurtunglið
Lokaðar dyr
Listdanssýning
I Pagliacci
Cavalleria Rusticana
Þeir koma í haust
Fædd x gær
Ætlar konan að deyja
Antigona
Japönsk listdanssýning
Listdanssýning
Krítarhringurinn
Er á meðan er

53.
54.
55.

Halldór K. Laxness
WoKgang Borchert

56.- R. Leoncavallo
57.
P. Mascagni
58. Agnar Þórðarson
Garson Kanin
59.
60.- Christopher Fry
61. Jean Anouilh
62.
63.
64. Klabund
65. Moss Hart og
George Kaufman

Le

Opera

Operetta

Söngieikur Barnaleikr. Ballett

Gestaleikur

Hvaðan

Tónieikar

lalenzkt

Þjóðemi
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ikrit

Franskt

X
X

X
X
Franskt

X
X
X

X
X
X

X

X

Finnland

X

Dznmðrk

Bandarískt
Finnskt
ítalskt

X
X
X
X
X

Enskt
Bandaríekt
X
Bandarískt

X

Þýzkt
Danskt
Danskt
Norskt

X
X
X
X

X
Franskt

X

X
X

X
Þýzkt
X
X
X

Italskt
ítalskt

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

Japan

Bandarískt
Enskt
Franskt
Japanskt
Þýzkt
Bandarískt
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Nr.

Höfundar

Leikrit

Opera

1955-56
Góði dátinn Svæk
í deiglunni
Peking-óperan
Jónsmessudraumur
Maður og kona

66.
67.
68.
69.
70.

Vetrarferð
Djúpið blátt
Káta ekkjan
Rosari o-ballettinn

71.
72.
73.
74.

Jaroslav Hasek
Arthur Miiler

X
X

WiUiam Shakespeare
Emil Thoroddsen og
I. Waage/Jón Thor.
Clifford Odets
Terence Rattigan
Franz Lehar

X
X
X
X
X

1956-57
Listdanssýning
Spádómurinn
Tehús Agústmánans
Tondeleyo
Fyrir kóngsins mekt
Töfraflautan
Don Camillo og
Peppone
Brosið dularfulla
Doktor Knock
Sumar í Tyrol

75.
76.
77.
78.
79.
80.
8L.
82.
83.
84.

Tryggvi Sveinbjörnss.
John Patrick
Leon Gordon
Sigurður Einarsson
W.A. Mozart
Walter Firner /
G. Guareschi
Aldous Huxley
Jules Romains
Ralph Benatzky

X
X
X
X
X
X
X
X
'X

1957-58

h-t
*a
w

Operetta

Tosca
Horft af brúnni
Kirsuberjagarðurinn
Cosi fan tutte
Romanoff og Júlía
Ulla Winblad
Dagbók Onnu Frank

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Fríða og dýrið
Litli koíinn
Listdanssýning
Gauksklukkan
Faðirinn
Kysstu mig Kata
30 árs Henstand

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

G. Puccini
Arthur Miller
Anton Tjechov
W.A. Mozart
Peter Ustinov
Carl Zuckmayer
F. Goodrich & Albert
Hackett/Anna Frank
Nicholas Stuart Grey
André Roussin
Erik Bidsted
Agnar Þórðarson
A. Strindberg
Cole Porter
Soya

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Sön

gleikur Barnaleikr. Ballett

Gestaleikur

X

Hvaðan

Tónieikar

ísleozkt

Þjoðemi

Tékkneskt
Bandarískt
Kmverskt
Enskt

Kína

X

X

X

Spánn

X

X

Rússl.

Bandarískt
Enskt
Austurr./ungv.
Spánskt

X

X
Austurrískt
Austurrískt/
ítalskt
Euskt
Franskt
Austurrískt

X

ítalskt
Bandarískt
Russneskt
Austurriskt
Enskt
Þýxkt

V-Þýzkal.

Bandarískt
X

Enskt
Franskt
X
X

X
X

Danniörk

Sænskt
Bandarískt
Danskt
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Bandarískt
Bandarískt

Verkefni

Nr.

Höfundar

Leikrit

öpera

öperetta

1958-59
Haust
99.
Horfðu reiður um öxl 100.
101.
Sá hlær bezt ...

Kristján Albertsson
John Oaborne
Howard Teichraann og
Gcorge Kaufman
Rakarinn Sevilla
102.
G. Rossini
103.
Dóraarinn
Vilhelm Moberg
A yztu nöf
104.
Thornton Wilder
Undraglerin
105. Oskar Kjartansson
Fjárhaettuspilarar
106.- Nicolai Gogol
107.
Kvöldv. kardinálanna
Julio Dantas
Húmar hægt að kveldi 103.
Eugene O'Neill
Tengdasonur óskast
Williara Douglas Horae
109.
Betiistúdentinn
110.
Kar! MilIÖcker
Krisr.in Lavrans datter 111.
Tormod ökagestad/
Sigrid Undset

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1959-60
Bióðbrullaup
Ballets : V. S. A.
Peking óperan
Edward, sonur minn
Aldarminning
E.H. Kvarans
Julius Sesar
Kardemommubærinn
Hjónaspil
í Skálhoiti
Carmina Burana
Ast op stjórnmál
Selda brúðurin
Fröken Julie
o. fl. ballettar

112.
113.
114.
115.

Federico Garcia Lorca

X

Robert Motley og
Noel Langley

X

116.

Einar H.Kvaran

X

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

William Shakespeare
Thorbjörn Egner
Thornton Wilder
Guðmundur Karaban
Carl Orff
Terence Rattigan
Smetana
Birgit Culiberg

X

125.
126.
127.
128.
129.
130.
13’.
132.

Ketti Frings
Moliere
Donizetti
Axel. Kieilarn!
WiUiara Gibson
lonesco

X
X

i

X
X
í

1960-61
Engill. horCðu heirn
George Dandin
Don Pasquale
Þjónar drottins
Tvö á saltinu
Nashyrningarnir
Þýzk listdanssynjng
Sígaunabar óninn

Johann Strauss

X
X
X
X
X
X
X

Gestaleikur Hv&ðan

TóriJeikar

íslentkt

I’jóðerni
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ööngleikur Barnaleikr. Ballett

X
Enski

L

Bandarískt
ítalskt
Sænskt
Bandarískl
X

X

Noregur

X
X

Bandar.
Kína

----------------1

Norskt

Spánakt
Bandarískt
Kfnverskt
Enskt
X

Jósafat
kafll úr 3. þ.
Enskt
Norskt
Bandarískt

X
X
X
X

Tékkóál.

Þýzkt
Enskt
Tékkneskt

X

_________

X

X

Bandarískt
Franskt
ítalskt
Norskt
Bandarfekt
Rúm. /franskt

V-Þvzkat.
Austurrískt
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X

X

Rússneskt
Portugalskt
Bandarískt
Enskt
Austurrískt

Verkefm

Nr.

Lr

1961-62
AlLr komu þeir aftur
Strorapleikurinn
Caledonia
íiúsvörðurjnn
Gestagangur
f.ly Fair Lady

133.
134.
135.
136.
137.
138.

Ira Levin
Ilalldór Kiljan Laxness
Harold Pinter
Sigurður A. Magnússon
A.J. Lerner og
F. Loewe

1962-63
Jose Greco Ballettinn
Hún frænka mín

139.
140.

Sautjánda brúðan
Dýrin f Hálsaskógi
Pétur Gautur
A undanhaldi
Dirnrauborgir
Anciorra
H Trovatore

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

J. Lawrence og
R.C. Lee
Ray Lawler
Thorbjörn Egner
Henrik Ibsen
Francois Billetdoux
Sigurður Róbertsson
Max Frisch
G. Verdi

1963-64
Konunglegi danski
ballettinn
Gísl
Flónið
Hamlet
Læðurnar
Mjallhvít
Táningaást
Sardasfurstinnan
Kröfuhafar
Kiev-ballettinn

148.
149«150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Brendan Behan
Marcel Achard
W. Shakespeare
Walentin Chorell
Margarete Kaiser
Ernst Bruun Olsen
E. Kalroan
A. Strindberg

1964-65
Kraftaverkið
Forsetaefnið
Koreu-ballettinn
"Arirang"
Stððvið heiminn

158.
15«.
160.

WiUiam Gtbson
Guðmundur Steinsson

161.

Leslie Bricusse og
Anthony Newley

Hver er hræddur
við Virginiu Woolf

162.

Edward Albee

frfa.

etkrit

Öpera 1 öpereita
1

Söngieikur Barr.aleikr

Ballett

Gestaleiku

li-.affan [tó-.!’ .or

í’jóðerni

í
!

X
X

Bandarí.skt
X
X

Skotland

X
X

Skozk þjóðl.fitþjóðd.
Enskt
X

X

Bandarískt

X

X

Spánn

Spánskt

X

Bandarískt

X
X
X
X
X
X

X
Svissneskt
ítalskt

X

X

X

Danmörk

X
X
X
X

Þingskjal 415

Astrajskt
Norskt
Norskt
Franskt

írskt
Franskt
Enskt
Finnskt
X
X

Danskt
Austurr. /ungv.
Sænskt

X
X
X

X

Rússland

X
X

Bandarjskt
X
X

X

X

S-Kórea

Koreanskt
Enskt
Bandaríslct

!
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X

rkefn'.

Nr.

Höf’.i

L. Nöidur
L. SK'jilotta BontfKonan
SarjHleikur í giísi
L. fónJeikar - Listdanss.
Júrnhausinn

163.
tb-4.
165.
166.
167.

Gus.tav Wied
E. ionesco
Agnar Þórðarson

Madarae Butterfly

168.

Jónas og Jón Múli
Arnasynir
G. Puccint

169.

Arthur MilJer

1965-66

L.
L.

L.
L.

L.
L.

Eftir syndafallið
Grand Ballet
C'lassique de France
Síðasla segulband
Krapps
Jóðlff
Afturgöngur
Endasprettur
Mutter Courage
Feis Eireann
Ferðin til Limbó
Hrólfur
A rúmsjó
Prjónastofan Sólin
Ferðin til
skugganna grær.u
Loftbóiur
Ævintýri Hoffmanns
0, þetta er indaelt
strið
Marcel Marceau,
iútbragðsleikur

170.
171.172.
173.
174.
175.
176.
177.
178r
179.
180.

Samuel Beckett
Oddur Bjðrnsson
Henrik Ibsen
Pcter Ustinov
Bertolt Brecht
Ingibjörg Jór.sdóttir
Sigurður Péturason
Slawonsir Mrozek
Halldór Laxness

j

181. - Finn Methling
182.
Birgir Engilberts
183.
J. Offenbacu
184.
Charles Chilton og
Joan Littlewood
185.

1966-67
Uppstigning
Næs’ skal ég syngja
fyrir þig
Kæri lygari
Lukkuriddarinn
Marta
Galdrakarlinn f Oz
L. Eintj og þið sáið
L. Jó:i gamli
Alariit /Sace
’j é’‘.i.' t-List(Jari.'i

186.

Sigurður Nordnl

187.
188.
189.
190.
191.
192.133.
194.
195.

James Saunders
Jerome Kilty
J. M. Svnge
W. Friedrich von FiotoÁJohn Ilarrvson
Matthías Jóhar.nesspr
Matthías Jóhtr nes»’*n
Peter We:.--

ei kr •t

Öpera

r
öpere tta

SÖngleikur Barnal«:kr. Baíleti

OestaJeikur Hvaðan

Tónieikar

ís Irnr.lct

X
X
X

ÞjóSemi

Danskt
Rúm. /franskt
X
X

X

X

X
—

X

Ttaiskt

X

Bandarískt
X

X

Frakkl.

x
X
X
X
X

írskt
-x

írland

X

X

X
X
X

X
----------------!-------------,
Pólskt
X

X
X

Danskt
X
X

Franskt
Enskt

X
1
X

Franskt

Frakkl.

X
Enskt

X
X
X
i

X
-

Bandarískt
frskt
Þvzkt
Bandarískt

J

X

X

X
_

x

___ ___ ____!________ ,________'_____ _____'

!

'

1

.<

Þyzkt
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X

Norskt
Fnskt
Þvzkt
frsk þjóðl & þj.d.

Verkefni

Nr.

Höfundar

Leikrit

öpera

öpereita

1966-67, frh.
Loftsteinrunn
Jeppi á Fjalli
L. Hunangsilmur
L. YfirborC
L. Dauði Bessie Smith
Hornakóraninn

196.
197.
198.
199. 200.
201.

Friedrich Dúrrenmalt
Ludvig Holberg
Shelagh Delaney
Alicc Gerstenberg
Edward Albee
Oddur Björnsson og
Leifur Þorarinsson

X
X
X
X
X

202.
202.

.’ciiann Sigurjónsson
Eugene Labiche og
Marc-Michel
W.Shakespeare

X

1967-68
Galdra-Loítur
ítalskur stráhattur

204.
205.
206.
Bangsiraon
207.
Makalaus sambúð
Vér morðingjar
268.
209.
Brosandi land
Nemendasýning Listdsk2l0.
ÞrettándakvöJd
Frula

X
X

Eric Olsoni/A. A. Miln e
Neil Simon
Guðroundur Karnban
Franz - Lehar

X
X

Ajeksei Arbuzoi'

X

Bertolt Brecht
Thorbjörn Egncr
Jónas og Jón Múli
Arnasynir
Berhard Shaw
Jerry Bock og
Joseph Stein

X

X

1968-69
Marcel Marceau
látbragðsleíkur
Fyrirheitið
Obernkirehenbarnakór
Púntila og Matti
Síglaðir sðngvarar
Delerium Bubonis

211.
212.
213.
214.
215.
216.

Cándida
Fiðlarinn á jwkinu

217.
218.

Listdanssýning

219.

X

1969-70
220.
Fjaðrafok
Betur má ef duga skal 22Í.

Matthías Jóhannessen
Peter Ustinov

1

X
X

Sön..;>.--k.-.r Barraleikr, BaJlett

GestaJeiJtur

Hvaðan

TónJeikar

jÞjóðcrni

1-Jerzkt

Svissneskt
Danskt
Enskt
Bandarískt
Bandarískt

—

X
1—

Franskl
X

Enskt
Júgósl.þj.l. & þj. d.
Finnskt/enskt
Bandarískt

Ju.'-ÓSl .

X

Austurr. /ungv.
X

i

___

X
-

X

.

Frakkl.
V-l-vzkal ..

Franskt
Rússneskl
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x

-< J
Þýzkt
Norskt

X
X

X

Enskt
X

Bandarískt
X

X
Ensk't

)

__________________

co
oa

|

S6agletknr|Bernaletkr.|

Ballett
)

Geetal.

]

Þjóóemi
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Verkefni

Leikrit

Nr.

Höfandar

239.
240.
241.
242.
243.
244.

Carl Zuckmayer
Edward Albee

X
X

William Shakespeare
Magnús Á. Árnason.
Richard Rodgers A
Oscar Hammerstein
245. Halldór Laxness A
Baldvin Halldórsson

X

Ópera

SSngleikur Bsrnaleikr.

Ballett

GertaL

Þjóðerni

1971—72
Hðfuðsm. 1 Köpenick
AUt i garðinum
ÞjóðbaUett Senegal
ÓþeUó
GlókoUur
Oklahoma
Sjólfstœtt fólk

X
X
X

Bandariskt
Islenskt

X
X
X
X
X

X

X

X
X

íslenskt
Islenskt
Breskt

1972—72
Túskildingsóperan
Sovésk listdanssýning
DrjniTnúF & JÓDgmeMUnótt

Lysistrata
Dansbrot (Lindarbae)
Haria Stnart
Franee Harolt &
Tone Tomsic
Indiónar
Furðuverkið
Sjð stelpur
Lausnargjaldið
Kabarett

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Bertolt Brecht

X
X

Benjamin Britten
Aristófanes

X

Friedrich von Schiller

X

Arthur Kobit
Kristin H. GuðbjartsdótUr o. fl.
Erik Torstensson
Agnar Þórðarson
Joe Masteroff

X

Þýskt
Sovéskt
Breskt
Griskt
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246.
247. Birgir Engilherts
248. Birgir Engilberts
Ósigur
Dame Margot Fontayn o. fl. 249.
Listdanssýning
Hversdagsdraumur

X

Þýskt
Bandariskt
Afriskt
Breskt
fslenskt

X
Þýskt
X
X
X
X
X

Júgóslavneskt
Bandariskt
fslenskt
Sænskt
fslenskt
Bandariskt

1979—74
262. Kent Anderson &. Bengt Bratt
263. George Scheade
264. Jökull Jakobsson

X
X
X

Sænskt
Libanonskt
íslenskt
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RMiheimilið (Undarbœ)
Hafið bl&a hafið
Klukkustrengir

Verkefni

Nr.

Höfnndar

1973—74, frh.
Köttur útt í mýri
Llðin tíð (Leikhúskj.)
Dansleikur
Helgi Tómasson &
N. Y. City Ballett
Inúk — maðurinn
(i skólum og viðar)
Jón Arason
Ertu nú ánægð kerling?
(Leikhúskjallara)
Ég vil auðga mitt land
ísl. dansfl. & Llstdansk.
Þrymskviða
Litla flugan

265. Andrés Indriðason
266. Harold Pinter
267. Oddur Björnsson
268.
269. Haraldur Ólafsson o. fl.
270. Matthías Jochumsson
271. Lars-Levi-Lestadius,
Svava Jakobsdóttír o. fL
272. Þórður Breiðfjörð
273.
274. Jón Ásgeirsson
275. Sigfús Halldórsson

1974—75
Hvað varstu að
gera i nótt?
Listdanssýning
fslenski dansflokkurinn
Kaupmaður i Feneyjum
Herbergi 213 (Leikhúskj.)
Hvernig er heilsan?

276. Georges Feydeau
277.
278. William Shakespeare
279. Jökull Jakobsson
280. Kent Anderson &. Bengt Bratt

Leikrit

|

Ópera

| SBngleikur Barnalelkr.

Ballett

ÞJíSerni

íslenskt
Breskt
fslenskt

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bandarískt
íslenskt
Islenskt
Sænskt &
íslenskt
fslenskt
Islenskt
íslenskt
íslenskt

Franskt

X
X

íslenskt
Ðreskt
! falenskt
Sænskt
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X

X
X
X

Gestal.
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Fylgiskjal II.
Þjóðleikhúsið.
I.eikár:

Sýningafjöldi:

1950 (20/4—30/6) ...............................
1950/51 ..................................................
1951/52 ..................................................
1952/53 ..................................................
1953/54 ..................................................
1954/55 ..................................................
1955/56 ..............................................
1956/57 ..................................................
1957/58 ..................................................
1958/59 ..................................................
1959/60 ...............................................
1960/61 ..................................................
1961/62 ..................................................
1962/63 ..................................................
1963/64 ..................................................
1964/65 ..................................................
1965/66 ..................................................
1966/67 ..................................................
1967/68 ..................................................
1968/69 ...............................
1969/70 ..................................................
1970/71 ..................................................
1971/72 ..................................................
1972/73 ..................................................
1973/74 ..................................................

64
213
212
269
215
201
195
209
202
214
183
169
203
208
213
250
226
188
192
208
229
219
243
303

Fjöldi leikhúsgesta:

41.081
102.613
100.171
109.605
98.580
83.940
96.582
98.417
85.709
95.373
84.030
66.226
108.370
86.264
91.823
86.986
84.812
58.854
74.125
21490.062
75.958
89.606
100.850
89.967
100.655

Fylgiskjal III.
Rekstrarafkoma Þjóðleikhússins frá upphafi.
1950 .............................................................................. tekjuafgangur
skemmtanaskattur kr. 967 786.31 talinn sem tekjur.
1951 .................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1 590 823.67 talinn sem tekjur.
1952 .................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1 204 096.39 talinn sem tekjur.
1953 .................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1 678 985.17 talinn sem tekjur.
1954 .................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 1 660 000.00 talinn sem tekjur.
1955 .................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 2 074 787.73 talinn sem tekjur.
1956 .................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 2 459 200.56 talinn sem tekjur.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).

kr.

246 113.09

—

267 462.48

—

590 718.79

—

210 005.17

—

420 941.58

—

101 931.45

—

734 015.27

174
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1957 .................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 2 730 672.34 talinn sem tekjur.
1958 ..................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 3 200 000.00 talinn sem tekjur.
1959 ............................................................................... tekjuafgangur
skemmtanaskattur kr. 3 450 000.00 talinn sem tekjur.
1960 ..................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 3 545 947.60 talinn sem tekjur.
1961 ..................................................................................... rekstrartap
skemintanaskattur kr. 3 600 000.00 talinn sem tekjur.
1962 ............................................................................... tekjuafgangur
skemmtanaskattur kr. 3 337 858.27 talinn sem tekjur,
1963 ..................................................................................... rekstrartap
skemintanaskattur kr. 5 318 874.60 talinn sem tekjur.
1964 .........................................................
rekstrartap
skemintanaskattur kr. 5 817 832.87 talinn sem tekjur.
1965 ..................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 7 334 730.08 talinn sem tekjur.
1966 ..................................................................................... rekstrartap
skemmtanaskattur kr. 6 900 000.00 talinn sem tekjur.
1967 ..................................................................................... rekstrartap
skemintanaskattur kr. 8 100 000.00 + framlag rikissjóðs vegna
endurnýjunar á teppum, stólum o. fl. kr. 2 814 398.00.
1968 ..................................................................................... rekstrartap
1969 ..................................................................................... rekstrartap
1970 Rekstrarhalli
............................................. kr. 29 639 277.71
-5- framlðg ríkissjóðs ................................ — 20 727 824.00
-------------------------1971 Rekstrarhalli ............................................... — 33 692 084.15
-j- framlög ríkissjóðs ................................
— 30 150 480.00

—

727 772.94

—

741 964.35

—

421 750.23

—

1 406 329.30

—

324904.43

—

1 704 289.66

—

2 265 492.07

—

3 623 757.33

—

2 963 516.55

—

8 046 164.58

— 10 343 751.90
— 18 713 460.13
— 17 487 545.60
kr.

8 911453.71

3 541 604.15
1972

Rekstrarhalli ...............................................
-r- framlög ríkissjóðs ................................

— 54175 032.35
— 46 251 020.00

1973

Rekstrarhalli ...............................................
framlög ríkissjóðs ................................

— 73 987 091.55
— 65 194 766.00

7 924 012.35
8 792 325.55
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Fylgiskjal IV.
. ,

Sætanýting í Þjóðleikhúsi frá upphafi.

1950 .............................................................................
1950— 51 .....................................................................
1951— 52 .....................................................................
1952— 53 .....................................................................
1953— 54 .....................................................................
1954— 55 .....................................................................
1955— 56 .....................................................................
1956— 57 ............................... .....................................
1957— 58 .....................................................................
1958— 59 .....................................................................
1959— 60 .....................................................................
1960— 61 .....................................................................
1961— 62 .....................................................................
1962— 63 .....................................................................
1963— 64 .....................................................................
1964— 65 .....................................................................
1965— 66 .....................................................................
1966— 67 .....................................................................
1967— 68 .....................................................................
1968— 69 .....................................................................
1969— 70 ............................................................... .
1970— 71 .........................................................................
1971— 72 .....................................................................
1972— 73 .....................................................................
1973— 74 .....................................................................

97.11 %
72.88 %
71.91 %
68.61 %
70.73 %
69.30 %
74.93 %
72.29 %
69.09 %
71.25 %
69.47 %
59.28 %
80.76 %
65.18 %
65.56 %
59.74 %
58.54 %
49.25 %
58.40 %
64.00 %
57.40 %
61.80 %
69.67 %
58.92 %
64.37 %

FylgiskjalV.
ASgöngumiðaverð frá upphafi.
Haustið 1950
Venjulegar leiksýningar
1.—12. bekkur kr. 35.00

Haustið 1960
Venjulegar leiksýningar
1.—12. bekkur kr. 73.00

Haustið 1970
Venjulegar leiksýningar
1.—12. bekkur kr. 290.00

Barnaleikrit
1.—12. bekkur kr. 15.00

Barnaleikrit
1.—12. bekkur kr. 41.00

Barnaleikrit
1.—12. bekkur kr. 180.00

óperur, óperettur o. fl.
(Hækkað verð)
1.—12. bekkur kr. 50.00
60.00
Dýrustu sæti
10.00
Ódýrustu sæti

Óperur, óperettur
(Hækkað verð)
1.—-12. bekkur kr.
Dýrustu sæti —
Ódýrustu sæti —

óperur, óperettur o. fl.
(Hækkað verð)
1,—12. bekkur kr. 450.00
Dýrustu sæti — 480.00
Ódýrustu sæti — 260.00

Haustið 1974
Venjulegar leiksýningar
Almennt verð.........
Hæsta verð .............
Lægsta verð.............

kr. 600.00
— 660.00
— 360.00

o. fl.
109.00
119.00
21.00

Barnaleikrit
Almennt verð ......... — 360.00
Lægsta verð ........... — 200.00
Söngleikir
Almennt verð .... — 780.00
Hæsta verð ............. — 840.00
Lægsta verð............. — 480.00
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Nd.

416. Frumvarp til laga

[222. mál]

um Leiklistarskóla íslands.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Stofna skal í Reykjavik Leiklistarskóla íslands. Hlutverk skólans er að veita
nemendum sínum þekkingu og þjálfun til flutnings leiklistar.
2. gr.
Skólinn skal vera þriggja vetra skóli og starfa sem næst 8 mánuði á ári. Um
námsefni, inntöku nemenda, hæfnismat (próf) o. fl. skal ákveða í reglugerð.
3. gr.
Við skólann starfi skólastjóri, sem settur skal eða skipaður að fenginni umsögn skólanefndar. Um starfskjör hans fer eftir hinu almenna launakerfi starfsmanna ríkisins. Að öðru leyti starfa við skólann stundakennarar, sem skólastjóri
ræður, eftir því sem fé er veitt til i fjárlögum.
4. gr.
Skólastjóra til ráðuneytis um málefni skólans skal vera sjö manna skólanefnd,
er menntamálaráðuneytið skipar samkvæmt tilnefningu eftirgreindra: Þjóðleikhússráðs, leikhússráðs Leikfélags Reykjavíkur, Bandalags islenskra leikfélaga,
Ríkisútvarpsins og Félags íslenskra leikara. Ráðherra skipar formann nefndarinnar án tilnefningar. Sjöunda fulltrúann tilnefna nemendur skólans úr sínum hópi
til eins árs í senn, en skipunartimi annarra nefndarmanna skal vera fjögur ár.
Nefndin er ólaunuð.
5. gr.
Allur kostnaður við rekstur skólans greiðist úr ríkissjóði.
6. gr.
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans og getur i reglugerð sett
nánari ákvæði um starfsemi hans.
7. gr.
Þjóðleikhús og önnur leikhús í landinu sem ríkisstyrks njóta, svo og Ríkisútvarp (hljóðvarp og sjónvarp) skulu veita Leiklistarskóla Islands aðstoð i starfi
hans eftir því sem um semst milli aðila hverju sinni og við verður komið.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Nemendur þeir, sem veturinn 1974/75 stunda nám í leiklistarskólum leikhúsanna og samtaka áhugamanna um leiklist (SÁL), skulu eiga kost á inngöngu í
Leiklistarskóla Islands, að undangenginni hæfniskönnun, sem skólastjóri og skólanefnd ákveða.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Leiklistarkennsla hefur að undanförnu farið fram í einkaskólum, skóla á
vegum Þjóðleikhúss og Leikfélags Reykjavíkur og skóla á vegum Samtaka áhugamanna um leiklist (SÁL) með fjárhagslegum stuðningi ríkisins. Eru veittar í þessu
skyni 2.3 millj. kr. í fjárlögum ársins 1975. í frumvarpi til laga um Þjóðleikhús,
sem lagt var fyrir 91. löggjafarþing (1970—1971), en hlaut eigi afgreiðslu, var í 20.
gr. mælt fyrir um stofnun sérstaks leiklistar-, sönglistar- og listdansskóla ríkisins.
Um þetta segir i greinargerð þess frv.: „Um 20. gr.
Hér er kveðið á um að komið skuli á fót sérstökum leiklistar-, sönglistar- og
listdansskóla rikisins. Þetta er mjög aðkallandi framkvæmd. Þjóðleikhúsið hefur á
undanförnum árum rekið leiklistarskóla og ballettskóla, en sjálfsagt virðist, að slíkur skóli sé sjálfstæð stofnun. Nefndin taldi rétt að setja í þetta frumvarp ákvæði
um stofnun slíks skóla, þótt reynslan kynni að leiða í ljós að réttara væri að setja
um hana sérstaka löggjöf síðar.“
Þótt fyrirhugað sé, að frumvarp til laga uin Þjóðleikhús verði lagt á ný fyrir
Alþingi, sem nú situr, er hér fjallað um leiklistarskóla í sérstöku frumvarpi. Stafar
þetta m. a. af því, að æskilegt er og aðkallandi að veita umrædda fræðslu, enda
tekur ríkissjóður nú þegar verulegan þátt í kostnaði við hana með fjárveitingum,
og þeim aðilum, sem kennsluna annast nú, er fjárhagslega ofviða að haga henni
á þann hátt, er þeir kysu sjálfir og nemendum og leiklistarstarfinu i landinu er
nauðsynlegt. Ætlast er til að samstarf verði milli Leiklistarskólans, Þjóðleikhússins
og annarra leikhúsa í landinu, svo og Ríkisútvarps (hljóðvarps og sjónvarps) að
því leyti sem stofnanir þessar geta stutt hver aðra í starfi.
Eigi er gert ráð fyrir að leiklistarskólinn verði fjölmenn stofnun. Skólastjórinn
einn yrði fastur starfsmaður, en að öðru leyti annist stundakennarar kennsluna.
Um nemendafjölda er ekki unnt að fullyrða neitt, en ekki virðist fráleitt að gera
ráð fyrir 8—12 nýjuni nemendum á ári eða 24—36 nemendum samtals í skólanum
þegar hann væri fullsetinn. í leiklistarskóla leikhúsanna eru í vetur (1974—75) 12
nemendur og í leiklistarskóla SÁL eru 43 nemendur.
Um einstakar greinar frumvarpsins þarf ekki að fara mörgum orðum. Frumvarpið miðar að því að lögfesta megindrætti starfseminnar, en hið innra starf mun
mótast af reynslunni og því nauðsynlegt að um það gildi reglugerð, sem unnt sé
að breyta eftir því sem starfinu miðar áfram, svo sein hvað námsefni varðar og
þær kröfur, sem gera ber til nemenda við inngöngu í skólann og við námslok. Bráðabirgðaákvæði er um, þá nemendur, sem nú eru í einkaskólunum.
Gert er ráð fyrir að skólinn starfi sem næst 8 mánuði á ári og veiti nemendum
sínum þekkingu og þjálfun í flutningi leiklistar á borð við það sem gerist í slikum
skólum annars staðar.
Skólastjóra til ráðuneytis á að vera sjö manna skólanefnd með fulltrúum þeirra
aðila, sem skólinn einkum starfar fyrir og í samráði við, þ. e. Þjóðleikhús, Ríkisútvarp, Leikfélag Reykjavíkur, Félag ísl. leikara, Bandalag ísl. leikfélaga, nemendur
skólans og menntamálaráðuneytið.
Allur kostnaður við skólann greiðist úr ríkissjóði, þ. e. laun skólastjóra og
stundakennara, húsaleiga, ljós, hiti og annar rekstrarkostnaður, eftir því sem fé
er veitt til í fjárlögum hverju sinni.
Miðað er við, að skólinn taki til starfa haustið 1975 þótt honurn hafi þá ekki
verið ákveðnar fjárveitingar í fjárlögum, en taka mætti mið af þeirri fjárhæð, sem
nú er veitt í fjárlöguin til leiklistarkennslu, 2.3 millj. króna.
Sem fylgiskjal er hér birt bréf forráðamanna Leiklistarskóla leikhúsanna til
menntamálaráðherra, dags. 20. janúar 1975 (Fskj. I.), ásamt áætlun um fjárþörf
þess skóla á árinu 1975 (Fskj. II.).
Þá er einnig birt sem fskj. III. áætlun leiklistarskóla SÁL um kostnað við
skólahald þeirra á árinu 1975.
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Fylgiskjal I.

Reykjavík, 20. janúar 1975.
Til menntamálaráðherra,
Reykjavík.
Svo sem ráðherra er kunnugt hefur því fé, sem veitt er á fjárlögum til leiklistarkennslu, verið skipt milli tveggja skóla, einkaskóla SÁL-samtakanna og Leiklistarskóla leikhúsanna í Reykjavík, sem skipulagður var sl. ár sem vísir að ríkisJeiklistarskóla. í ljósi þess hversu óhagkvæmt það er að skipta þannig fjárveitingunni virðist eðlilegast að stefna að því að ríkisleiklistarskóli taki til starfa hið allra
fyrsta og að fjárveiting renni óskipt til þess eina skóla.
Undirrituð, sem erum ábyrg fyrir Leiklistarskóla leikhúsanna, leggjum til
1. að ríkisleiklistarskóla verði komið á fót strax í upphafi næsta skólaárs og um
leið og sá skóli tæki til starfa veitti rikið ekki fé til annarra leiklistarskóla,
2. að á komandi vori verði öllum, sem nú stunda nám í leiklistarskólum í Reykjavík gefinn kostur á inngöngu í ríkisleiklistarskólann að hausti, að lokinni
hæfniskönnun og samkvæmt henni skipað í bekkjadeildir. Mundi þannig nýtast
á fyrsta ári ríkisleiklistarskóla sú kennsla og þjálfun, sem þegar hefur verið
veitt í ofangreindum skólum,
3. að þegar í stað sé hafist handa um undirbúning að skipulagningu ríkisleiklistarskóla og forráðamaður valinn hið fyrsta.
Að sjálfsögðu erum við reiðubúin að aðstoða við að setja saman prófnefnd,
sem annist hæfniskönnun fyrir skólann, sem og að setja skólanum reglugerð.
Virðingarfyllst,
f.h. Leikfélags Reykjavíkur
Vigdís Finnbogadóttir

f.h. Þjóðleikhússins
Kristbjörg Kjeld

f.h. Félags islenskra leikara
Klemens Jónsson

Fylgiskjal II.
Leiklistarskóli leikhúsanna.
Endurskoðuð Fjárhagsáætlun.
1. skólaár (að hluta) 1975.
1. janúar—10. júní 1975.
21 kennsluvika X 36 kennslust. á viku ...............................................
(756 kennslust. á 710.00 kr.)
8.33% orlof...................................................................................................
Erlendur kennari í 3 inánuði:
A 15 launafl. á kr. 72 627.00 pr. mán..................................................
Ferðakostnaður erlends kennara ..........................................................
Skólastjórn .................................................................................................
Húsnæði í 6 mán. á kr. 25 000.00 pr. mán.
+ kr. 3 500.00 pr. mán. fyrir hreinlætisaðstöðu ............................
Prófkostnaður ............................................................................................
Námskeiðskostnaður ................................................................................
Ýmislegt (launaskattur, skrifstofukostnaður, ófyrirsjáanleg útgjöld)

kr. 536 760.00
—

44 712.00

— 217 881.00
— 46 000.00
— 222 000.00
— 167 500.00
— 100 000.00
— 90 000.00
— 100 000.00

Samtals kr. 1 524 853.00
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Leiklistarskóli leikhúsanna.
Endurskoðuð Fjárhagsáætlun.
2. skólaár (að hluta) 1975.
1. október—31. des. 1975.
Laun skólastjóra, 28. launafl. kr. 85 614.00 pr. mán. sept.—des. .. kr,
Laun kennara 12 vikur X 76 stundir pr. viku = 912 kennslust. á
710.00
—
Orlof 8.33% ............................................................................................... —
Húsaleiga kr. 50 000 X3 mán................................................................. —
Tækjakostnaður ...................................................................................... —
Ýmislegt (launaskattur,skrifstofukostnaður, ófyrirsjáanleg útgjöld) —

340 456.00
647 520.00
53 938.00
150 000.00
150000.00
80 000.00

Samtals kr. 1 421 914.00
Greinargerð.
Leiklistarskóli leikhúsanna tók til starfa í byrjun október 1974. 12 nemendur
stunda nám í skólanum á fyrsta ári, 6 stúlkur og 6 piltar. Námið er fullgilt leiklistarnám eins og það tíðkast í nágrannalöndunum og námskröfur hliðstæðar.
Athugasemdir varðandi k o s t n a ð a r 1 i ð i :
Allir kennarar eru lausráðnir á 1. skólaári og greitt samkvæmt því, samtals
9 kennarar.
Auglýst var eftir skólastjóra á sl. sumri, en enginn fékkst til þess starfa. Skólastjórn annast því nefnd, skipuð þrem mönnum, einum frá hvoru leikhúsi og einum
fulltrúa Félags islenskra leikara. Tveir kennarar hafa tekið að sér daglega umsjón
með skólanum og hafa við það talsverða aukavinnu. Þar sem hér er um að ræða
algjöra nýskipulagningu í skólahaldi hafa kennarar lagt mikla aukavinnu af mörkum á fundum við að samræma kennsluna sem best. Kostnaðarliðurinn „skólastjórn'*
er greiðsla til umsjónarkennara og kennara fyrir þá aukavinnu fyrir allt skólaárið
1974—75.
Starf erlends kennara, sem starfar við skólann í þrjá mánuði í upphafi árs
1975, er tviþætt. Annars vegar mun hann kenna við skólann og fjölgar þá kennslustundum við skólann. f því sambandi skal haft i huga, að nemendur hafa enga
heimavinnu á fyrsta ári, heldur eru þjálfaðir á staðnum. Hins vegar mun þessi erlendi
sérfræðingur hafa námskeið fyrir kennara skólans, en mikill skortur er á sérhæfðum kennurum í hinum ýmsu greinum leiklistar.
Námskeiðskostnaður er áætlaður kostnaður af undirbúningsnámskeiði vegna
inntöku nýrra nemenda á komandi skólaári, þ. e. haustið 1975, með svipuðu fyrirkomulagi og leikhúsin héldu á sl. vori.
Á öðru skólaári, sem hefst haustið 1975, er gert ráð fyrir að skólastjóri hafi
verið ráðinn til skólans.
Aðrir áætlaðir kostnaðarliðir skýra sig sjálfir.
Desember 1974.
f.h. Leikfélags Reykjavíkur
Vigdís Finnbogadóttir

f.h. Þjóðleikhússins
Kristbjörg Kjeld

f.h. Félags islenskra leikara
Klemens Jónsson
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Fylgiskjal 111.
Leiklistarskóli S.Á.L.
Áætlun um fjárþörf ársins
Kennaraiaun:
3. bekkur, verður 4. bekkur á námsk.
674 % st. á önn X 2
374
st. á önn X 1 ....................................
2. bekkur, verður 3. bekkur.
542 % st. á önn X 2
674 ýá st. á önn X 1 ...................................
1. bekkur, verður 2. bekkur.
293 % st. á önn X 2
542 % st. á önn XI ....................................
Hugsanlegur nýr 1. bekkur.
293 % st. á önn XI ....................................

A.

B.
C.
D.
E.
F.

G.

1975.

= 1 722% st.
— 1 759

st.

=1 129% st.
—

293% st.

Kennslustundir alls
4 905
st.
á kr. 544.00 ..................... — kr. 2 668 320.00
143 616.00
Laun kennara fyrirfundasetur o. fl................................................
Húsaleiga .......................................................................................... — 1 000 000.00
108 000.00
Tækjakaup ........................................................................................ —
188 298.00
Laun framkvæmdastjóra ................................................................ —
60 000.00
Ýmislegt ............................................................................................ —
Gjöld alls kr. 4 168 234.00
Þar frá dregst:
Tekjur af skólagjöldum:
37 nem. í 8 mánuði ...................................................... .
kr. 888 000.00
135 000.00
15 nem. í 3 mánuði ........................ ..................................... —
Fjárþörf 1975 kr. 3 145 234.00

Nd.

417. Frumvarp til laga

[223. mál]

um almenningsbókasöfn.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Almenningsbókasöfn skulu starfa í öllum byggðum landsins til sjávar og sveita.
Ahuenningsbókasöfn eru mennta-, upplýsinga- og tómstundastofnanir fyrir
almenning. Þau skulu gefa fólki sem bestan kost á að lesa og færa sér í nyt bækur
og veita afnot af nýsigögnum svo sem hljómplötum, segulböndum og öðrum miðlunargögnum til fræðslu og dægradvalar.
2. gr.
Almenningsbókasöfn eru:
Bæjarbókasöfn (borgarbókasafn í Reykjavík), bæjar- og héraðsbóltasöfn,
héraðsbókasöfn, hreppsbókasöfn, bókasöfn í sjúkrahúsum, bælum, vistheimilum
og fangahúsum.
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3. gr.
Landið skiptist í bókasafnsumdæmi.
Bæjarbókasöfn starfa í kaupstöðum og skulu hafa útibú í bæjarhverfum eftir
ástæðum.
Bæjar- og héraðsbókasöfn starfa í kaupstöðum, en rækja jafnframt bókasafnsþjónustu í byggðunum í kring. Héraðsbókasöfn eru aðalsöfn hvert í sinu umdæmi
jg skulu vera sem næst miðsvæðis.
Bókasafnsumdæmi skulu ákveðin i reglugerð, svo og aðsetur héraðsbókasafna.
4. gr.
Hreppsbókasöfn starfa í þeim hreppum, þar sem héraðsbókasöfn eru ekki.
í hverjum hreppi skal vera bókasafnsþjónusta, en heimilt er að fela héraðsbókasafni að annast þessa þjónustu gegn lögboðnu fjárframlagi. Einnig geta tveir eða
fleiri hreppar sameinast um rekstur bókasafns, ef um það næst samkóihulag.
5. gr.
Heimilt er að sameina almenningsbókasafn og skólasafn og reka sameiginlega,
ef forráðamenn beggja telja slikt æskilegt og menntamálaráðuneytið samþykkir.
6. gr.
1 öllum sjúkrahúsum landsins, hælum vistheimilum og fangahúsum skal vera
bókasafn kostað og rekið af viðkomandi stofnun.
Heimilt er að f'ela almenningsbókasafni í byggðarlaginu þessa þjónustu, enda
greiði stofnunin hæfilega þóknun fyrir að mati viðkomandi aðila. Nánari ákvæði
um búnað og starfsemi þessara bókasafna skulu sett í reglugerð.
7. gr.
Almenningsbókasöfn eru rekin af sveitarfélögum og kjósa sveitarstjórnir bókasafnsstjórnir. Þó er heimilt að gömul lestrarfélög starfi áfram á svipuðum grundvelli og verið hefur og i samráði við hreppsnefndir.
8. gr.
Lágmarksfjárframlög sveitarfélaga til rekstrar almenningsbókasafna skuiu
vera sem hér segir:
a) Til bæjarbókasafns greiðir bæjarsjóður kr. 1000 á hvern íbúa kaupstaðarins.
b) Til bæjar- og héraðsbókasafns greiðir bæjarsjóður kr. 1000 á hvern íbúa
kaupstaðarins. önnur sveitarfélög í umdæminu greiða kr. 100 á hvern ibúa
og stendur sýslusjóður skil á þessari greiðslu.
c) Til héraðsbókasafns greiðir sveitarsjóður, þai- sem safnið er, kr. 1000 á hvern
íbúa hreppsfélagsins. Önnur sveitarfélög í umdæminu greiða til safnsins kr.
100 á hvern íbúa og stendur sýslusjóður skil á þessari greiðslu.
d) Til hreppsbókasafns greiðir viðkomandi hreppssjóður (hreppssjóðir) kr. 750
á livern íbúa hreppsins (hreppanna).
Þessi lágmarksfjárframlög sveitarfélaga skulu endurskoðuð árlega og færð
til samræmis við verðlag í landinu, samkvæmt útreikningum Hagstofu Islands.
9. gr.
Ríkissjóður greiðir rekstrarframlag til almenningsbókasafna. Skal það nema
þriðjungi af lögboðnum rekstrarfjárframlögum sveitarfélaga, sbr. 8. gr., samkvæmt
skýrslum síðasta árs, frá söfnunum og manntali.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Heimilt er að verja árlega allt að 3% af heildarframlagi ríkis til sameiginlegra þarfa í þágu safnanna, samkvæmt ákvörðun menntamálaráðuneytis hverju
sinni.
10. gr.
Sveitarfélög skulu reisa bókhlöður og búa þær nauðsynlegum húsbúnaði og
tækjum. Heimilt er að kaupa eða leigja húsnæði fyrir söfnin. Rikissjóður greiðir
helming byggingar- og húsbúnaðarkostnaðar bókhlöðu eftir því sem fé er veitt
til í fjárlögum, enda hafi áætlanir og teikningar verið samþykktar af menntamálaráðuneyti, sainkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.
11. gr.
Menntamálaráðuneyti fer með málefni almenningsbókasafna. Sérstakur fulltrúi
í ráðuneyti annast málefni safnanna. Nánari ákvæði um starfssvið hans má setja 1
erindisbréfi. Til ráðgjafar um málefni safnanna skulu vera tveir fulltrúar, annar
tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og hinn af Bókavarðafélagi íslands
til fjögurra ára í senn.
12. gr.
Ríkissjóður greiðir árlega 12 milljónir króna í Rithöfundasjóð Islands fyrir
afnot bóka íslenskra höfunda í þeim söfnum, sem þessi lög gilda um. Þessi fjárhæð skal endurskoðuð árlega til samræmis við verðlag, sbr. 8. gr.
Sérstaka reglugerð skal setja um Rithöfundasjóð Islands í samráði við Rithöfundasamband Islands.
13. gr.
Menntamálaráðuneyti setur reglugerð um starfsemi almenningsbókasafna. Skal
þar kveðið á um húsnæði, búnað, ráðningu bókavarða og starfsfólks, kosningu
bókasafnsstjórna, skipulag og framkvæmd bókasafnsþjónustu í dreifbýli o. s. frv.
Áður en reglugerðin er gefin út skal hún send stjórnum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Bókavarðafélags Islands til umsagnar.
14. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1976. Um leið falla úr gildi lög nr. 22/1963, urn
almenningsbókasöfn og önnur ákvæði er kunna að brjóta í bága við þessi lög.
Ákvæðin um fjárframlög koma til framkvæmda á þreipur árum frá gildistöku
laga þessara.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Fyrir Alþingi 1974 (94. löggjafarþing) var lagt frumvarp til laga um almenningsbókasöfn, en varð eigi útrætt.
Þetta frv. miðar að því að sett verði um almenningsbókasöfn rammalöggjöf,
en um framkvæmdaatriði nánari ákvæði í reglugerð. Núgildandi lög nr 22/1963
eru úrelt hvað fjárframlög varðar og hefur það mjög háð bókasafnsstarfsemi að
undanförnu, sérstaklega i hinum dreifðu byggðum og kauptúnum.
Um 1. gr.
Það hefur komið í ljós á síðustu áruin og áratugum hér á landi að almenningsbókasöfn hafa sífellt þýðingarmeira hlutverki að gegna í þjóðfélaginu. Aukið þéttbýli og breyttir lifnaðarhættir gera bókasöfn enn nauðsynlegri en áður var. Bókakostur æ fleiri heimila verður rýrari vegna hækkandi bókaverðs og kaupa á dýrum
fjölmiðlunartækjum og gögnum, svo sem útvarpi og sjónvarpi, tónflutmngstækjum
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og plötum og nýsigögnum af ýmsum gerðum. Bókasöfnin verða því að sjá uppvaxandi kynslóð og öllum almenningi fyrir bókum ef lestrarvenjur þjóðarinnar
eiga að haldast í horfinu. Það verður að verulegu leyti þeirra hiutverk að fuilnægja
lestrarþörf og lestrarþrá ungra og gamalla. Jafnframt hljóta þau að verða í sífellt
meira mæli upplýsingamiðstöðvar fólks í leit að margvíslegum tómstundaverkefnum,
bæði í fræðsluskyni og til dægradvalar.
Fyrsta grein frv. markar verksvið almenningsbókasafna og mun þróun og umsvif hvers safns að sjálfsögðu fara eftir aðstæðum og ástæðum á hverjum stað og
tíma.
Um 2. og 3. gr.
í frv. eru almenningsbókasöfn flokkuð í samræmi við gildandi lög. Ráðandi
stefna á undanförnum árum hefur verið sú að efla héraðsbókasöfnin svo að þau
verði fær um að annast bókasafnsþjónustu í dreifbýli i vaxandi mæli. Þessi starfsemi hefur reynst heilladrjúg þar sem söfnin eru einhvers megnug og ber að flýta
þessari þróun eftir mætti. Sum héraðsbókasöfn hafa þegar reynst þessu hlutverki
vaxin og er nauðsynlegt að renna styrkari fjárhagsstoðum undir starfsemi þeirra.
Bókasafnsumdæmi þurfa ekki endilega að vera háð sýslu- eða hreppamörkum
og því er eðlilegt að kveða á um mörk í reglugerð fremur en lögum, ekki síst þar
sem gera má ráð fyrir að þeim þurfi að breyta við og við i samráoi við heimamenn.
Um 4. gr.
Á landinu eru nú starfandi 150—160 lestrarfélög og hreppsbókasöfn. Eru mörg
þeirra gömul og gróin en önnur á fallanda fæti. Augljóst er að þessum litlu söfnum
mun fækka á komandi árum við breyttar aðstæður, samgöngubætur og byggðaþróun. Greininni er ætlað að gera þessa þróun auðveldari.
Um 5. gr.
1 grunnskólalögum nr. 63/1974, 72. gr., er gert ráð fyrir sameiningu og samvinnu skólasafna og almenningsbókasafna. í nokkrum sveitarfélögum er þegar
farið að athuga þessa skipan mála og sjálfsagt að hafa þetta ákvæði einnig í þessum lögum. Hins vegar þarf um þetta samstarf — eða sameign — sérsamning við
mismunandi aðstæður i hverri byggð fyrir sig.
Um 6. gr.
Bókasöfn eru sjálfsögð í öllum sjúkrahúsum, hælum, vistheimilum og fangahúsum. Með þeim á að reikna í skipulagi og rekstri stofnunarinnar. Hins vegar
kemur til greina að almenningsbókasafn í byggðinni annist þessa þjónustu, annað
hvort að einhverju eða öllu leyti. En um þá starfsemi verða þá að gilda ákveðin
fyrirmæli og samningar. Sömuleiðis er þörf á nánari ákvæðum um þessi söfn í
reglugerð.
Um 7. gr.
Sveitarfélög reka bókasöfnin og fara með stjórn þeirra. Samt hefur það tíðkast
frá öndverðu að sérstök lestrarfélög, stofnuð af ungmennafélögum og fleiri áhugamannahópum, reki söfn og séu í rauninni eigendur þeirra. Ekki þykir rétt að kippa
fótum undan þessari tilhögun á rekstri safnanna þó að hreppsnefndir hljóti að
sjálfsögðu að bera ábyrgð á starfseminni.
Um 8., 9. og 10. gr.
Revnt hefur verið að hafa útreikninga á framlögum til rekstrar safnanna glögga

og auðvelda í framkvæmd. Deila má að sjálfsögðu um fjárhæðir en trauðla mun
unnt að reka nútíma bókasöfn fyrir minna fé en hér er gert ráð fyrir. Reynsla af
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núgildandi lögum hefur sannað að nauðsynlegt er að endurskoða þessi fjárframlög
árlega og færa til samræmis við verðlag í landinu. Sveitarfélögin eiga og reka
söfnin, en gert er ráð fyrir að rikið leggi þeim ákveðið rekstrarframlag eða styrk.
Er það eðlilegt meðan söfnin eru að þróast og eflast.
Sama máli gegnir um bókhlöðubyggingar. Þó að þær teljist eign sveitarfélaga
og þeim beri því að hafa forgöngu um að reisa þær, er rétt að ríkissjóður stuðli
að byggingu þeirra með ákveðnu stofnframlagi svo sem gildir um skóla, íþróttamannvirki og félagsheimili. Almenningur á frjálsan aðgang að þessum menningarstofnunum og þær munu á komandi tímum gegna æ þýðingarmeira hlutverki, m. a.
í fullorðinsfræðslu og tómstundaiðju.
Rétt þykir að tengja sýslusjóði við rekstur og uppbyggingu safnanna. A undanförnum áruin hafa sumar sýslunefndir reynst héraðsbókasöfnum miklir máttarstólpar, og allvíða eru sýslur eignaraðilar að góðum söfnum og bókhlöðum.
Reynslan hefur sýnt að stundum er nauðsynlegt að hafa viss fjárráð til heildarátaka fyrir öll söfn í landinu. Því er lagt til að heimilt sé að taka allt að 3%
af ríkisframlagi til sameiginlegs verkefnis, ef þurfa þykir. Þessa mun lítið gæta
í framlögum til einstakra safna en getur orðið bókasafnsþjónustunni í landinu
til ómelanlegs gagns. Þessu til stuðnings má benda á útgáfu Flokkunarkerfis fyrir
íslensk bókasöfn, námskeið og nýstofnaða skráningarmiðstöð.
Um 11. gr.
Bókafulltrúi ríkisins var með fyrstu lögum um almenningsbókasöfn frá 1955
fulltrúi í Fræðslumálaskrifstofu. Með lagabreytingu 1963 varð hann sjálfstæður
embættismaður með aðsetri á Fræðslumálaskrifstofu en síðustu árin hefur hann
verið starfsmaður menntamálaráðuneytisins. Þar sem þessi skipan reynist vet er
talið sjálfsagt að tilsjónarmaður með almenningsbókasöfnum sé starfsmaður ráðuneytisins. Þá er eðlilegt að fulltrúi frá Sambandi islenskra sveitarfélaga og annar
frá Bókavarðafélagi Islands sé til ráðuneytis um málefni safnanna, enda hafa ákvæði
um slikar samstarfsnefndir verið tekin í fleiri lög svo sem grunnskólalög og lög
um menntaskóla.
Hér er lagt til að ríkissjóður standi einn undir greiðslum til rithöfunda vegna
afnota af bókum þeirra í almenningsbókasöfnum. Getur það þá talist viðbótarframlag til safnanna. Eðlilegt er að ákvæði urn stjórn Rithöfundasjóðs Islands,
úthlutun úr honum og starfshætti, séu reglugerðaratriði enda eru þau á hverjum
tíma samningamál milli rikisvalds og rithöfundasamtaka.
Um 13. gr.

Þar sem hér er um frv. að rammalöggjöf að ræða, er nauðsynlegt að gera
ráð fyrir reglugerð samkvæmt lögunum, þar sem m. a. sé kveðið á um innri starfsemi,
stárfsfólk, húsnæði og búnað. Rétt þykir að reglugerðin sé borin undir þá aðila
sem mikinn hlut eiga að máli, þ. e. stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og
stjórn Bókavarðafélags Islands.
Um 14. gr.
Vegna þess, hve úrelt lögin um almenningsbókasöfn eru, er mikill munur á
ákvæðum þeirra um fjárframlög og þessa frv. Því þykir rétt að nokkur aðlögunartími sé um gildistöku ákvæðanna um fjárframlög. Verði frv. að lögum á yfirstandandi þingi, verða 3 ár til stefnu um gildistöku fjárframlaga að fullu. Ætti
það að vera viðunanlegt fyrir alla aðila. Mestu máli skiptir að hið bráðasta sé
mörkuð ákveðin stefna um framtíðargrundvöll íslenskra almenningsbókasafna.
Um áætlaðan rekstrarkostnað samkvæmt frv. vísast til fskj.
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Fylgiskjal.
Rekstrarfjárframlög samkvæmt frv. um almenningsbókasöfn
(í þús. kr.)
(Miðað við manntal 1. des. 1974)
Bæjar- og
héraðsbókasöfn

Grindavík ........
Keflavík ............
Hafnarfjörður .
Iíópavogur ....
Reykjavík ....
Seltjarnarnes
Hlégarður
Akranes ..........
Borgarnes ....
Stykkishólmur
Búðardalur
Reykhólar ........
Patreksfjörður

Flateyri

Bæjar- eða
hreppsfél.

Hreppsbókasöfn öll
Fjárframlög alls ..
Rithöfundasjóður
Ríkisframlag alls ..

Riki

Samt.

266
638

533
2169
3 939
3 980
28 214
825
496
1515
491
483
156
75
368
182
339
1033
142
166
317
669
697
371
386
3 972
814
148
335
350
557
415
412
203
1 461
386
1153

2131
8 676
15 755
15 921
112 856
3 301
1985
6 060
1964
1938
624
299
1473
727
1357
4136
568
664
1267
2 676
2 789
1483
1545
15 889
3 255
591
1341
1399
2 229
1 660
1648
811
5 845
1 546
4 613

kr. 168 508

4 762

57 752

231 022

... 33 865
... 202 373

4 762

11288
69 040
12 000

45153
276175

..
..
..
..
..

..
..

...

........

Bolungarvík
ísafjörður ____
Hólmavik ....
Hvammstangi
Blönduós
....
Sauðárkrókur
Siglufjörður ..
Ólafsfjörður ..
Dalvík ............
Akureyri
....
Húsavik ..........
Leirhöfn
....
Egilsstaðir ....
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Eskifjörður
Höfn
..............
Vik ..................
Vestmannaeyjar
Hvolsvöllur
Selfoss
..........

Sýsla

...
...

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

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

1 598
6 097
11 394
11 941
84 642
2 476
1 441
4 490
1 287
1123
390
198
1008
418
1 018
3 045
343
396
798
1 769
2 092
1112
1159
11 646
2149
289
861
926
1658
962
1170
524
4 384
894
2 822

410
422

48
55
186
332
78
26
97
127
58
83
102
164
238

271
292
154
145
123
14
283
66
84

81040
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Ed.

418. Frumvarp til laga

[224. mál]

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)

um
1)
2)
3)
4)

1. gr.
Með tónlistarskóla er í lögum þessum átt við skóla, sem fullnægir eftirgreindskilyrðum:
Hefur a. m. k. einn fastan kennara, auk stundakennara.
Starfar minnst sjö mánuði á ári og lýkur með prófum og opinberum nemendatónleikum.
Veitir hverjum nemanda kennslu í aðalnámsgrein, eina stund í viku. Auk þess
séu a. m. k. tvær aukanámsgreinar kenndar í hóptimum (tónfræði, tónheyrn,
tónlistarsaga og samleikur).
Hefur a. m. k. 30 nemendur.

2. gr.
Tónlistarskólar, sem fullnægja framangreindum skilyrðum, skulu fá styrk úr
rikissjóði og frá viðkomandi sveitarfélagi, er nemi launagreiðslum til kennara skólanna. Sveitarfélagið skal sjá um launagreiðslurnar, en ríkisstyrkur, er nemur 50%
launakostnaðar skal greiddur sveitarfélaginu, enda séu laun greidd samkv. gildandi
kjarasamningum á hverjum tima.
3. gr.
Rekstrarstyrkir til tónlistarskóla skulu ákveðnir í fjárlögum. Gerir menntamálaráðuneytið í sambandi við undirbúning fjárlaga tillögu um fjárveitingu til hvers
skóla um sig, með hliðsjón af starfsemi og fjárhagsafkomu skólans síðasta starfsár, sbr. 4. gr.
4. gr.
Tónlistarskólar, sem styrks njóta samkvæmt þessum lögum, skulu senda viðkomandi sveitarfélagi fyrir 1. maí árlega endurskoðaðan rekstrar- og efnahagsreikning sinn fyrir síðastliðið almanaksár, ásamt skýrslu um starfsemi skólans, svo og
fjárhags- og starfsáætlun næsta árs. Viðkomandi sveitarfélag skal svo senda menntamálaráðuneytinu fjárhags- og starfsáætlunina, samþykkta af sveitarfélaginu, fyrir 1.
júní sama ár. Getur ráðuneytið ákveðið i hvaða formi skýrslur þessar skuli vera.
5. gr.
Nú berst umsókn um styrk til tónlistarskóla, sem er að hefja starfsemi, og skal
þá styrkur ekki veittur fyrr en viðkomandi sveitarfélag hefur kannað allar aðstæður
til að starfrækja styrkhæfan skóla á viðkomandi stað. Ef skilyrði til skólahalds
reynast fyrir hendi, þá skal styrkur í fyrsta sinn ákveðinn með hliðsjón af rekstraráætlun, sbr. 4. gr.
6. gr.
Styrkur skal veittur tónlistarskólum til hljóðfærakaupa, eftir því sem fé er veitt
til í fjárlögum. Menntamálaráðuneytið skiptir styrknum með hliðsjón af þörf skólanna. Styrkur má þó aldrei vera hærri en nemi % af andvirði hljóðfærisins.
7. gr.
Heimilt er að veita styrki til tónlistarkennslu á stöðum, sem ekki fullnægja
framangreindum skilyrðum um tónlistarskóla. Skulu styrkumsóknir sendar mennta-
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málaráðuneytinu eigi síðar en 1. júní ár hvert, ásamt nákvæmri skýrslu um kennsluna síðastliðið ár og kostnað við hana. Ef ástæða telst til styrkveitingar, gerir
menntamálaráðuneytið tillögu um fjárlagastyrk til tónlistarkennslunnar með hliðsjón af því, hversu fullkomna og fjölþætta kennslu um er að ræða.
8. gr.
Menntamálaráðuneytið getur kvatt sér til ráðuneytis um framkvæmd laga þessara sérfróða menn í tónlistarmálum.
9. gr.
Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd
laga þessara. Má þar gera að skilyrði fyrir styrkgreiðslu, að námsskrá hlutaðeigandi
skóla hafi hlotið staðfestingu menntamálaráðuneytisins.
10. gr.
Ef tónlistarskóli, sem styrks hefur notið, hættir störfum, skal sveitarfélagið
varðveita eignir skólans (hljóðfæri o. fl.) þar til skóli tekur til starfa að nýju.
11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 12/1963, um
fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og önnur ákvæði sem kunna að brjóta í
bága við þessi lög.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið af nefnd, sem menntamálaráðuneytið skipaði 27. apríl
1973, en rétt er að geta þess, að í sambandi við grunnskólalög og endurskoðun og
gerð námsefnis, er stefnt að auknu og breyttu tónlistarnámi á grunnskólastigi. Ráðuneytið telur æskilegt að menn fái undirstöðufræðslu i tónlist á jafnsjálfsagðan hátt
og í lestri og skrift. Telur ráðuneytið eðlilegt að gera i sambandi við þetta lagafrumvarp nokkra grein fyrir því sem unnið er að og fyrirhugað um tónlistarfræðslu.
Undirbúningur að endurskoðun tónmenntar á vegum menntamálaráðuneytisins
hófst með starfi 6 manna nefndar, sem skipuð var haustið 1971. 1 henni áttu sæti
Egill R. Friðleifsson, Jón G. Ásgeirsson, Jón Hlöðver Áskelsson, Njáll Sigurðsson,
Sigríður Pálmadóttir og Stefán Edelstein og var hann jafnframt formaður nefndarinnar. Sumarið 1972 skilaði nefndin áliti (Endurskoðun námsefnis og kennslu í
tónmennt i barna- og gagnfræðaskólum), sem gefið var út i ágúst sama ár og síðan
sent ýmsum stofnunum, skólum og einstaklingum.
í álitsgerðinni er mörkuð stefna um breytingar á inntaki greinarinnar og settar
fram tillögur um endurskoðun hennar ásaint ýtarlegri framkvæmdaáætlun þar að
Iútandi. Sérstakir kaflar eru um: tíma til kennslu í tónmennt, námsmarkmið, námsefni, tengsl tónmenntar við nám í öðrum greinum, kennslu- og námsaðferðir, vinnuaðstöðu og kennslutæki, próf og námsmat, samningu og prófun námsbóka og kennarahandbóka, og loks um kennaramenntun. í viðauka er fjallað um tónmenntarkennslu
á forskólastigi, tónmenntarkennslu í sérbekkjum og hljóðfærakennslu í grunnskóla.
í áðurnefndri framkvæmdaáætlun var gefið yfirlit um fyrirhugaða endurskoðun
tónmenntar og gerð grein fyrir einstökum liðum hennar allt fram til ársins 1980,
Ráðgert var að hefja endurskoðun með útgáfu á nýju námsefni og tilraunakennslu
þess í 1. og 7. bekk haustið 1972, en síðan skyldu hætast við einn til tveir aldursflokkar á hverju ári fram til 1977. Tilraunakennsla á námsefni hvers aldursflokks
var fyrirhuguð í tvö ár, endurskoðun færi fram að hvoru námsári Iiðnu en síðan
yrði það gefið út, kynnt á kennaranámskeiði og tekið til almennrar notkunar I
skólum.
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Þessari áætlun um endurskoðun greinarinnar hefur síðan verið fylgt að undanteknum tveimur breytingum. í fyrsta lagi seinkaði allri áætluninni um eitt ár og í
öðru lagi hefur verið ákveðið að tilraunakenna námsefni hvers aldu-sflokks i þrjú
ár. Endurskoðun fer fram tvisvar á því tímabili, þ. e. í lok 1. og 3. árs.
Endurskoðun námsefnis og tilraunakennsla.
1. bekkur.
Undirbúningur hófst árið 1972 og ári síðar kom út 1. útgáfa af vinnubókarblöðum, sönglögum og leikjum, kennarahandbók með leiðbeiningum og hlustunarefni á segulbandsspólum. Þetta námsefni var kennt í 10 skólum veturinn 1973—74.
2. útgáfa aukin og endurskoðuð kom út haustið 1974. Kennarahandbókinni var skipt
í tvö hefti, í fyrra heftinu eru sönglög og leikir en í því siðara eru námsmarkmið
fyrir 1. og 2. bekk, kafli um kennsluaðferðir, ársyfirlit um skipulagningu kennslunnar
og leiðbeiningar með tillögum um einstakar kennsluáætlanir. Auk þess var aukið
við hlustunarefni og gefið út söngæfingahefti fyrir 1. og 2. bekk. Þetta námsefni er
nú kennt í 25 skólum og verður að lokinni endurskoðun gefið út til almennrar
notkunar haustið 1976.
2. bekkur.
Haustið 1974 kom út 1. útgáfa af vinnubókarblöðum, hlustunarefni á segulbandsspólum og kennarahandbók i tveimur heftum. I fyrra heftinu eru sönglög og
leikir en í því síðara er ársyfirlit um skipulagningu kennslunnar og leiðbeiningar
með tillögum um einstakar kennsluáætlanir. Námsmarkmið, kafli um kennsluaðferðir, söngæfingahefti og hluti hlustunarefnis var gefinn út fyrir 1. og 2. bekk sameiginlega. Þetta námsefni er nú kennt í 10 skólum og verður gefið út endurskoðað
haustið 1975.
3. bekkur.
Undirbúningur er hafinn að 1. útgáfu námsefnis sem kemur út haustið 1975.
7. og 8. bekkur.
Haustið 1973 kom út 1. útgáfa af lesbók i tveimur heftum og vinnubók ásamt
hlustunarefni á segulbandsspólum. Þetta námsefni var kennt í 7. bekk í 4 skólum
veturinn 1973—74 og síðan endurskoðað.
í ljós kom, að með nokkrum breytingum var efnið hæfilegt fyrir tvo aldursflokka og er það nú kennt í 7. og 8. bekk í 3 skólum. Endurskoðun og ný útgáfa er
fyrirhuguð 1975.
Tilraunakennsla.
Stefán Edelstein hefur fram til þessa skipulagt tilraunakennslu og haft umsjón
með henni i samráði við starfshóp í námsefnisgerð. Nýtt eða endurskoðað námsefni
hefur verið kynnt og afhent á fundi með tilraunakennurum í upphafi skólaárs.
Um niðurstöður og árangur kennslunnar er siðan rætt á umræðufundum en auk
þess skila tilraunakennarar skriflegum skýrslum til námefnissemjenda. Endurskoðun
hvers áfanga byggist síðan að verulegu leyti á þeirri revnslu sem fengist hefur og
gagnrýni sem fram kemur varðandi námsefnið og kennsluleiðbeiningar.
Samning og endurskoðun.
Unnið er að samningu og endurskoðun námsefnis handa 1., 2., 3., 7. og 8. bekk
grunnskóla. Starfshópur þriggja aðila sér um samningu og endurskoðun námsefnis
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fyrir barnafræðslustig. 1 honum eiga sæti Guðfinna D. Ólafsdóttir, Herdis Oddsdóttir
og Njáll Sigurðsson.
Jón Kristinn Cortes sér um endurskoðun á námsefni fyrir gagnfræðastig.
Námsmat.
Guðmundur Guðbrandsson hefur séð um námsmat, gerð prófa og úrvinnslu
þeirra. Námsárangur nemenda og niðurstöður prófa eru siðan hafðar til hliðsjónar
við endurskoðun næsta áfanga. Með auknu hlutverki námsmats í endurskoðuninni
er ætlunin að meta fleiri þætti greinarinnar svo sem námsmarkmið, námsefni og
kennsluaðferðir.
Námsstjórn.
Frá og með hausti 1974 hafa þrfr aðilar samvinnu um námsstjórn og umsjón
með endurskoðun tónmenntar, en þeir eru Njáll Sigurðsson, Guðmundur Guðbrandsson og Stefán Edelstein. Þeir sjá um gerð framkvæmda- og fjárhagsáætlana, undirbúa kennaranámskeið, hafa á hendi umsjón með tilraunakennslu og taka að sér
önnur störf vegna skipulagningar og framkvæmda á endurskoðun greinarinnar.
Útgáfa námsefnis.
Nýtt og endurskoðað námsefni er gefið út af Ríkisútgáfu námsbóka i samvinnu
við menntamálaráðuneytið. Við samningu og útgáfu hlustunarefnis hefur einnig
verið höfð samvinna við Ríkisútvarpið einkum varðandi tæknivinnu og afnot af
hljóðritunum.
Á meðan námsefni er enn á tilraunastigi er upplag þess fyrst og fremst miðað
við fjölda tilraunabekkja hverju sinni, þ. e. um það bil 10 bekkir á 1. ári en 25
bekkir á 2. og 3. ári.
Kennaranámskeið.
Endurmenntun kennara og kynning námsefnis fer fram á námskeiðum að tilraunatímabili loknu, þegar endanlegt námsefni hvers aldursfloklts hefur verið gefið
út til almennrar notkunar. Slfkt námskeið fyrir tónmenntarkennara verður fyrst
haldið haustið 1976.

Hins vegar er ráðgert að halda eins konar undirbúningsnámskeið haustið 1975
og er það einkum ætlað fyrir kennara sem ekki eru sérmenntaðir tónmenntarkennarar en starfa þó við kennslu í þessari grein viða á landinu. Hér er bæði átt við
almenna kennara, söngstjóra, organista og aðra hljóðfæraleikara sem stunda tónmenntarkennslu í skyldunámsskólum.
Helstu nýjungar.
Endurskoðun tónmenntar er skammt á veg komin og allar breytingar bæði
varðandi inntak og miðlun eru enn á tilraunastigi. Niðurstöður tónmenntarnefndar
frá 1972 voru fyrstu stefnumarkandi tillögur um tilhögun og framkvæmd endurskoðunarinnar en siðan hefur stöðugt verið unnið að endurbótum á þeim í ljósi
fenginnar reynslu. Að verulegu leyti er hér um algera frumvinnu að ræða og heildarmynd af greininni verður því ekki orðin skýr fyrr en líður að lokum endurskoðunartímobilsins. Á þetta einkum við um tengslin milli tónmenntarnáms á núverandi
barnafræðslu- og gagnfræðastigi. Ljóst er einnig að við mörg byrjunarvandamál
verður að etja, ekki síst skort á sérmenntuðum kennurum.
Að lokum verða hér nefndar nokkrar þær nýjungar sem mikilvægastar má
telja.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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1) Eftirfarandi tafla sýnir áætlaðan vikustundafjölda sem endurskoðunin miðast við:
Bekkur
Vikustundir

1.

2.

3.

Skylda...................
Val.........................
Annað ...................

2
2
2
Kórstarfsemi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
-

2
-

1
1

1
1

2

2

Alls
12 st/v
6 st/v
6 st/v

2) Nákvæmlega skilgreind námsmarkmið verða samin fyrir hvert aldursstig og
gefin út í viðkomandi kennarahandbókum. 1 markmiðunum er kveðið á um þá
færni og kunnáttu nemenda sem krafist er við lok námsárs.
3) Námsmat verður aukinn þáttur í endurskoðun og mótun greinarinnar. Auk
þess að mæla færni og kunnáttu nemenda með prófum er ráðgert að námsmat
taki einnig til viðhorfakönnunar svo og mats á raunhæfni markmiða, námsefnis og
kennsluaðferða.
4) Stefnt er að aukinni fjölbreytni í vali námsefnis og má þar m. a. telja þjóðlög innlend og erlend, sönglög íslenskra og erlendra tónskálda, hreyfingu og leiki,
ýmiss konar hlustunarefni á segulböndum með dæmum úr tónverkum og hljóðheimi, vinnubækur og lesbækur fyrir nemendur o. fl.
5) Stefnt er að aukinni virkni nemenda þannig að þeir iðki tónlist fremur en
að þeim séu kenndar staðreyndir ura tónlist. Með fjölbreyttu vali námsefnis og
kennsluaðferða ásamt nákvæmri skilgreiningu markmiða er vonast til að námið
verði markvissara, lífrænna og áhugaverðara í augum nemenda.
Auk þess sem fyrirhugað er á grunnskólastigi varðandi tónlistarfræðslu, telur
ráðuneytið að bæta þurfi skilyrði til tónlistarnáms yngri barna. Er nú t. d. unnið
að því að Barnamúsikskólinn í Reykjavík fái betra húsnæði. I þeim skóla eru nú
(1975) 280 nemendur á aldrinum 6—13 ára. í fjárlögum 1975 er fjárveiting (3 millj.
kr.) til undirbúnings byggingu fyrir Barnamúsikskólann og Tónlistarskólann í
Reykjavík.
Haustið 1973 veitti Ford Foundation í Bandaríkjunum um fjögurra milljón króna
styrk til Barnamúsikskólans til þess að semja námsskrá, gera marklýsingar og velja
námsefni fyrir undirbúningsstig tónlistarskóla. Unnið skyldi að þessu í samvinnu
milli íslenskra og bandarískra námsefnissérfræðinga, og lögð á það áhersla að nýta
mætti niðurstöður þessarar vinnu bæði i Bandaríkjunum og á Islandi.
Haustið 1973 var strax hafist handa um þetta verk. Upphaflega voru 5 bandaríkjamenn í vinnuhópnum og 3 islendingar. íslendingarnir voru Njáll Sigurðsson,
Sigriður Pálmadóttir og Stefán Edelstein, en seinna kom Jón Hlöðver Áskelsson i
hópinn í stað Sigríðar.
Á fundi í New York i september 1973 var mótuð stefna í sambandi við þessa
vinnu. Islendingarnir fóru síðan í 3ja vikna ferð til Bandarikjanna í nóvember 1973
til að kynna sér vinnu við námsskrárgerð í tónlist. I mánuðunum desember 1973
til mai 1974 voru fyrstu drög að marklýsingum samin. I júni 1974 var sameiginlegur vinnufundur islendinga og bandaríkjamanna haldinn hér heima. Á þeim fundi
voru fyrstu drögin endurskoðuð. Islendingarnir unnu siðan að öðrum áfanga verksins yfir sumarið og fram eftir hausti. Á vinnufundum i Bandarikjunum í nóvember
1974 voru þessi drög rædd og endurskoðuð. Verið er nú að vinna að þriðju drögum
sem væntanlega verða gagnrýnd aftur og breytt á vinnufundi með bandarikjamönnunum sem haldinn verður í júní 1975 að Laugalandi í Eyjafirði.
Það kom fljótlega i ljós, að útilokað væri að semja bindandi námsskrá í tónlist
fyrir ákveðið skólastig (forstig tónlistarskóla) sem henta myndi bæði hér og i
Bandaríkjunum. Um það voru allir aðilar sammála. Þvi var farin sú leið að reyna
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að semja rammanámsskrá í tónlist sem hefur almennt gildi við hvaða aðstæður sem
er. Áhersla er lögð á nákvæmar og ýtarlegar marklýsingar og síðan gefnar ábendingar
um framkvæmd (þ. e. kennsluhætti). Hins vegar er ekki farið út í það að velja
kennsluefni því að það myndi aftur binda kennarann.
Ætlunin er að ganga þannig frá þessari almennu rammanámsskrá í lokin, að
hægt sé að taka hana og aðlaga hvaða skólakerfi og kennsluaðstæðum sem er, t. d.
almennum grunnskóla, tónlistarskólum o. s. frv. Þessi aðlögunarvinna er fólgin í
því að velja námsefni sem þjónar þeim markmiðum sem ákveðið er að leggja
áherslu á á viðkomandi skólastigi eða við sérstakar kennsluaðstæður. Það er sveigjanleiki í námsskránni, hægt að laga hana að aðstæðum hverju sinni.
Vinna framundan.
Ford Foundation hefur aðeins heitið styrk til tveggja ára. Hins vegar liggur ljóst
fyrir, að verkið er það umfangsmikið og þátttakendur geta aðeins unnið að því í
hjáverkum og fríum, að því verður ekki lokið fyrr en i fyrsta lagi haustið 1976 og
jafnvel ekki fyrr en 1977 ef hafður er í huga frágangur tit prentunar og útgáfu. Ef
til vill veitir Ford Foundation viðbótarstyrk í 2 ár til að ljúka verkinu en ekkert er
um það vitað. Þegar verkinu er lokið verður bókin gefin út í Bandarikjunum. Myndi
einnig þurfa að þýða bókina á íslensku og gefa út. Rammanámsskrá í tónlist hefur
mikið gildi hér, sérstaklega þegar sameiginleg stefna yrði mörkuð i málum tónlistarskólanna.
Skólahljómsveitir er æskilegt að efla og fór menntamálaráðuneytið fram á 5
milljónir króna í því skyni við gerð fjárlaga fyrir árið 1975, því að slikar hljómsveitir eru kostnaðarsamar. Eigi fékkst fjárveiting að þessu sinni.
Þess má geta, að í lögum nr. 12/1970, um menntaskóla, er gert ráð fyrir, að
unnt sé að velja tónlist sem einn þátt í námi til stúdentsprófs. Er samstarf jnilli
tónlistarskóla og menntaskóla um framkvæmd þessa ákvæðis og hefur rikissjóður
endurgreitt hluta af skólagjöldum menntaskólanema i tónlistarskólum, ef tónlistarnám þeirra er veigamikill liður i námsefni til stúdentsprófs.
I fylgiskjali I hér á eftir er yfirlit um þá tónlistarskóla, sem starfandi eru í
landinu og greiðslur til þeirra af fjárveitingu Alþingis, kennslustundafjölda og fjölda
kennara við skólana.
Frv. þetta, ef að lögum verður, er talið hafa aukin útgjöld í för með sér, sem
nemur 10—11 millj. króna fyrir ríkissjóð. Miðað er við að skólagjöld nemenda geti
lækkað um 50%, en þau munu nú vera um 10—30 þús. kr. fyrir nemanda.
Greinargerð sú, sem fylgdi frumvarpinu, fer hér á eftir:
„Inngangur.
Frumvarp þetta er samið af nefnd, sem menntamálaráðuneytið skipaði 27. april
1973 til að endurskoða gildandi lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla,
nr. 12 frá 1963. f nefndina voru skipaðir Kristinn Hallsson, fidltrúi í menntamálaráðuneytinu, sem jafnframt var skipaður formaður nefndarinnar, Ólafur Vignir Albertsson, skólasljóri Tónlistarskóla Mosfellssveitar, tilnefndur af samtökum tónlistarskólastjóra, og Bjarni Einarsson, bæjarstjóri á Akureyri, tilnefndur af Sambandi
íslenskra sveitarfélaga.
Forsaga.
Hinn 27. maí 1960 samþvkkti Alþingi svofellda ályktun: „Alþingi ályktar að
skora á rikisstjórnina að láta undirbúa löggjöf um tónlistarfræðslu, þar sem m. a.
séu sett skýr ákvæði um aðild ríkisins að þessari fræðslu, hlutdeild rikisins i greiðslu
kostnaðar við tónlistarskóla og hvaða skilvrði skólar þessir þurfi að uppfylla til að
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njóta rikisstvrks þessa.“ Þáverandi menntamálaráðherra, dr. Gylfi Þ. Gíslason, kvaddi
skólastjóra tónlistarskólanna til fundar í Reykjavík dagana 1. og 2. október 1962.
Voru þar rædd málefni skólanna almennt, þ. á m. fjárhagsgrundvöllur þeirra.
í framhaldi af þingsályktuninni og fundinum skipaði menntamálaráðherra þriggja
manna nefnd til þess að semja lagafrumvarp um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. f nefndinni áttu sæti Magniis Jónsson, alþm., Jón Nordal, skólastjóri
Tónlistarskólans í Reykjavik, og Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri. Nefndin samdi
frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og var það lagt sem
stjórnarfrumvarp fyrir Alþingi á 83. löggjafarþingi 1962. Frumvarp þetta varð að
löguni og eru þau nr. 12 frá 20. april 1963.
Löggjöf þessi var þá tvímælalaust þýðingarmikið spor í rétta átt. Hefur reynslan
sýnt, að hiin hefur orðið til mikillar eflingar tónlistarstarfsemi um land allt.
Meginstefna laganna var, að tónlistarskólarnir væru áfram einkaskólar, en nytu
stuðnings úr rikissjóði og frá hlutaðeigandi sveitarfélögum.
Annmarkar gildandi laga.
Á aðalfundi samtaka tónlistarskólastjóra 1972 komu fram óskir urn breytingar
laga þessara, sem gerðu ráð fyrir eftirfarandi:
1. Lækkun skólagjalda.
2. Gera sveitarfélög virkari aðila að rekstri skólanna.
3. Reyna að losa skólana við ótryggan rekstur, sem skapaðist af verðbreytingum
og hækkandi launakostnaði.
4. Styrkja stöðu kennara með þvi að skapa þeim möguleika á að njóta réttinda,
svo sem í lífeyrissjóðum og fleira.
Hér skal í stuttu máli gerð grein fyrir ástæðum þessara óska.
í annarri grein gildandi laga segir svo:
„Tónlistarskólar, sem fullnægja framangreindum skilyrðum, skulu fá allt að %
rekstrarkostnaðar síns greiddan úr rikissjóði, en þó aldrei hærri fjárhæð en nemur
framlagi hlutaðeigandi sveitarfélags til skólans."
Tónlistarnám er í eðli sinu dýrt þar eð mikill hluti þess fer fram i einkatimum.
Samkvæmt framangreindu lagaákvæði hefur fjárveitingavald ríkisins sjálfdæmi
hverju sinni um hve hár ríkisstyrkurinn verður, en hann hefur aldrei náð %
rekstrarkostnaðar tónlistarskólanna sem heildar. Mjög misjafnlega hefur og tekist
að fá sveitarfélögin til að hækka fjárframlög sín.
Tónlistarskólum ber að senda rekstraráætlun inn hálfu ári áður en fjárlög eru
samþykkt, og eru fjárveitingar við þær miðaðar. Þetta kemur ekki að sök þegar
verðlag er stöðugt. En á timum örra breytinga verðlags og launa, eins og verið
hafa að undanförnu, veldur þetta skólunum mikilli rekstraráhættu. Eru mjög mörg
dæmi um, að í rekstraráætlunum tónlistarskóla hafi ekki verið gert nægilega vel ráð
fyrir verðlagsbreytingum og að fram hafi komið rekstrarhalli, sem orðið hafi að
jafna með hækkunum skólagjalda. Allt hefur þetta valdið þvi, að skólagjöld hafa
hækkað, og hafa þau oft orðið mun meira en sá þriðji hluti námskostnaðar, sem
upphaflega var gert ráð fyrir að þau vrðu. Er nú svo komið, að heildarkostnaður
við tónlistarnám barns er orðinn allt að kr. 25 000.00, sem er efnaminni fjölskyldum ofviða, sérstaklega þegar um stórar fjölskyldur er að ræða.
Hinn ótryggi rekstur tónlistarskólanna bitnar einnig oft á kennurum skólanna,
sem auk þess hafa ekki notið réttinda sem opinberir starfsmenn. Nánari tengsl
skólanna við sveitarfélögin munu geta bætt verulega úr.
Framtíðarstefna.
Nefndarmenn eru sammála um að stefna beri að sem nánustum tengslum tónlistarfræðslunnar við skólakerfi landsins. Tónlistarnám getur eðli sínu samkvæmt
skipst í grunnskólanám, framhaldsnám og háskólanám. Stefna ber að því að svo
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verði og einnig að hinu, að allir iandsmenn eigi kost á að njóta tónlistarfræðslu, án
tillits til efnahags eða búsetu. Virðist eðlilegt markmið, að fyrsta stig tónlistarfræðslunnar tengist grunnskólunum og fari fram um land allt. Tónlistarfræðsla á
framhaldsskólastigi færi fram í a. m. k. einum stað i hverjum landshluta, en háskólafræðsla á einum eða tveimur stöðum í landinu.
Þó nefndin só sammála um, að þetta sé það markmið, sem stefna beri að, eru
nefndarmenn sanunála um, að eins og sakir standa sé ekki unnt að leggja fram tillögur í fullu samræmi við það markmið.
Ástæður þess eru í fyrsta lagi að nú stendur yfir umfangsmikil endurskoðun
fræðslukerfis þjóðarinnar. Er eðlilegt að tónlistarkennslan verði löguð að hinu endurskoðaða kerfi þegar höfuðdrættir þess hafa verið lögfestir. En vegna þess, að
breytingar á kerfi tónlistarfræðslunnar eru brýnar, sbr. það sem fram hefur komið
hér að framan, telur nefndin nauðsynlegt að gera breytingar á gildandi lögum sem
bæti úr verstu ágöllum Iaganna. Telur nefndin það vera hlutverk sitt að leggja fram
slíkar tillögur. En nefndin telur, að í kjölfar setningar nýrra laga um skólakerfi og
grunnskóla eigi að taka skipulag tónlistarfræðslunnar til gagngerðari endurskoðunar
í samræmi við þau markmið, sem sett hafa verið fram hér að framan.
Bent skal á, að þegar er hafið samstarf nokkurra menntaskóla og tónlistarskóla. Geta nemendur menntaskólanna sótt nám í tónlist sem valgrein eða kjörsvið.
Ber að fagna þessu og telja það vera spor i átt að framangreindu markmiði.
Um frumvarpið.
Frumvarp þetta ber því að skoða sem bráðabirgðabreytingar á gildandi lögum
um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og sem áfanga að því markmiði að
fella tónlistarnámið að hinu almenna fræðslukerfi. Þetta frumvarp miðar fyrst og
fremst að því að tryggja grundvöll tónlistarfræðslunnar í landinu í svipuðu formi
og hún er nú og koma i veg fyrir, að tónlistarfræðsla verði hluti forréttinda hinna
efnameiri borgara. Frumvarpið felur það i sér, að laun kennara verða í reynd greidd
af ríki og sveitarfélögum. Verður gerð fjárhagsáætlana skólanna þá mun einfaldari
og rekstur þeirra traustari og áhættuminni.
Sá kostnaður, sein skólagjöldum er ætlað að bera lækkar til muna. Árið 1973
voru launagreiðslur 81% heildarkostnaðar tónlistarskólanna og 1974 eru þær áætlaðar 82% heildarkostnaðarins, sem liefur verið áætlaður 68 250 þúsund kr. Bendir
flest til þess að þetta hlufall fari hækkandi, og að ef ekkert verður gert til að snúa
þróuninni við geti stór hluti islenskra foreldra af kostnaðarástæðum ekki veitt börnum sinum aðgang að tónlistarnámi, sem brýtur algjörlega í bága við grundvallarstefnu hins íslenska menntakerfis.
Frumvarp þetta tryggir að þróun þessari verði snúið við og að skólagjöld lækki
u. þ. b. um helming frá því sem nú er.
Nefndin telur, í stuttu máli sagt, að frumvarp þetta komi fyllilega til móts við
óskir skólastjóra tónlistarskólans frá 1972, sem getið var hér að framan. Auk þess
að tryggja rekstur skólanna og lækkun skólagjalda gerir frumvarpið ráð fyrir virkari
þátttöku sveitarfélaganna í rekstri skólanna, og þar sem reiknað er með að sveitarfélögin ráði kennara skólanna, ættu þeir þar með að njóta sömu réttinda og aðrir
opinberir starfsmenn. Breytingar verðlags hafa þá einnig mun minni áhrif á rekstur
skólanna, sem fyrir bragðið verður mun einfaldari og áhættuminni.
í stuttu máli hafa þær lagabreytingar, sem frumvarp þetta felur í sér, eftirfarandi í för með sér:
1. að skólagjöld lækka urn ca. helming,
2. að sveitarfélögin eru orðin virkari þátttakandi í rekstri skólanna,
3. að skólarnir losna undan áhrifum verðbreytinga hækkandi launakostnaðar,
4. að þar sem kennarar við tónlistarskólana verða ráðnir af sveitarfélaginu ætti
að vera auðvelt að veita þeim sömu réttindi og öðrum kennurum, þ. e. aðild að
lífeyrissjóðum o. s. frv.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
1. töluliður skal vera: „Hefur að minnsta kosti einn fastan kennara auk stundakennara.“ Þar sem töluliður 4 nefnir að minnsta kosti 30 nemendur, telur nefndin
ónauðsynlegt að skylda skóla til að hafa fleiri kennara en þarf til að kenna 30 nemendum.
3. töluliður skal vera: „Veitir hverjum nemanda kennslu í aðalnámsgrein eina
stund í viku. Auk þess séu að minnsta kosti tvær aukanámsgreinar kenndar í hóptímum (tónfræði, tónheyrn, tónlistarsaga og samleikur).** Fellt hefur þá verið i burtu
„einum í einu“. Er það gert vegna þess, að byrjunarkennsla hefur á síðari árum
þróast í þá átt að vera kennd í hóptímum og þykir þá ekki rétt að binda skólana
við einstaklingskennslu. Þá er einnig breytt orðinu „hljóðfæraleik", enda eru margir
skólarnir farnir að kenna t. d. söng, og aðalnámsgrein gæti verið t. d. tónsmiðar,
auk hljóðfæraleiks, svo að ástæðulaust þykir að binda skólana hvað þetta varðar.
Um 2. gr.
í stað ákvæðis um, að ríkissjóður greiði allt að Vís rekstrarkostnaðar tónlistar-

skólanna koma ákvæði, sem skylda sveitarfélögin til að greiða laun kennara, en
ríkinu jafnframt gert skylt að endurgreiða hluta þess kostnaðar. Greinin felur það
í sér, að tónlistarkennarar verða starfsmenn sveitarfélaganna.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 4. gr.
Tillögur til fjárlaga þurfa að berast menntamálaráðuneytinu fyrir 1. júní ár
hvert. Hér er gert ráð fyrir að sveitarstjórnir hafi einn mánuð til að athuga áætlanirnar áður en þær eru sendar ráðuneytinu.
Um 5. gr.
Breytingarnar eru í samræmi við breytingarnar á 2. grein og 4. grein.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 7. gr.
Dagsetning 15. júní breytist í 1. júní til samræmis við 4. grein.
Um 8. og 9. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 10. gr.
Greinin er ný, en ástæða þykii’ til að hafa ákvæði hennar í lögum.
Um 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

TÓNLISTARSKÓLAR

Tónlistarskóli Akraness...............
— Akureyrar .............................
— Arnessýslu.............................
— Bolungarvikur .....................
— Borgarfjarðar .......................
— Dalvíkur ...............................
— Egilsstaða .............................
— Fáskrúðsfjarðar ...................
— Garðalirepps .........................
— Hafnarhrepps .......................
— Hafnarfjarðar.......................
— Húsavíkur.............................

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

— Seyðisfj....................................
— Seltjarnarness.......................
- - Eskifjarðar ...........................
— Neshr. Hellissandi ...............
— Grundarfjarðar.....................
— Ólafsvíkur .............................
.... Vopnafjarðar .......................

—

Fsafjarðar ....................................

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Keflavíkur.............................
Kópavogs .............................
Mosfellshrepps .....................
Neskaupstaðar .....................
Ólafsfjarðar...........................
Skagafjarðar.........................
Siglufjarðar...........................
Stykkishólms .......................
V.-Húnavatnss........................

—

A.-Húnavatnss.............................

— V.-Barðastr.s...........................
— Vestmannaeyja.....................
Tónskóli Sigursveins D. Kristinss.
Tónlistarskóli Grindavíkur.........
Söngskólinn í Reykjavík.............
Tóníistarskóli Rangæínga...........

Stundakennarar

Þar af
húsaleiga
ljós + hiti

Fjárveiting 1974,
kr. 22 millj.
Greiðslur

330 000
750 000
210 000
100 000
150 000
120 000
170 000
114 000
200 000
125 000
300 000
200 000
360 000
250 000
1 090 000
155 000
90 000
92 000
100 000
200 000
130 000
100 000
120 000
146 000

102
226
113
43
40
42
59
20
223
32
175
88
152
150
242
70
46
44
52
43
60
25
62
50

3
7
3
l*/2
1
1
1
1
3
1
3
2
3
21/*
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1

3
5
7
0
2
1
3
0
6
1
4
3
5
6
14
5
0
0
1
1
0
2
3

1 200 000
2 700 000
1 095 000
450 000
350 000
450 000
536 000
250 000
1 500 000
300 000
1 250 000
850 000
1 600 000
1 200 000
2 375 000
550 000
400 000
480 000
500 000
380 000
436 000
240 300
336 000
340 000

271
25
115

4
1
1

19
0
7

2 771 000
350 000
1 100 000

800 000
300 000
600 000

1 050 000
2 400 000
1 100 000
450 000
500 000
400 000
500 000
250 000
1 500 000
300 000
1 300 000
850 000
1 350 000
1 200 000
2 050 000
550 000
400 000
400 000
500 000
0
440 000
250 000
300 000
340 000
0
2 350 000
350 000
1 100 000

2 570

53

98

23 989 300

7 302 000

22 180 000

Fjárveiting 1975
38 740 000,00 sem
ráðuneytið hefur
skipt þannig milli
skóla

þus. kr.

þús. kr.

1 700
3 260
1 800
750
570
570
980
400
2 530
520
2 350
1 970
2 010
1 900
3 250
850
750
620
750

1 530
2 940
1 620
675
685
515
880
360
2 280
585
2 115
1 775
1 810
1 710
2 925
765
675
560
675
540
630
470
680
560
765
3 485
500
2 520
0

600
420
760
620
850
3 870
550
2 800
420
600
700
750
400

540
720
675
360
360
540
270

40 870

38 695

I

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.

Fastir
kennarar

Tillaga menntamálaráðuneytís
við gerð fjárlaga
1975

Fylgiskjal

Kennslust.
fjöldi

Áætl. í
júní *73
v/starfsársins ’74

v
3’

Cfó
75

00

o
-u
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Fylgiskjal IL
Áætlaðar launagreiðslur tónlistarskóla á árinu 1975.
Eftirgreindar tölur eru frá skólunum sjálfuin og miðaðar við launagreiðslur eins
og þær voru í lok ársins 1974.
Tónlistarskólar
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.

Dús. kr.

Akranebi ............................................................................... -.....................................
Akureyri .......................................................................................................................
Arnessýblu.....................................................................................................
Bolungarvík ......................................................
Borgarfirði...............................................................................
Dalvík ...........................................................................................................................
Egilsstöðum ......................................................
Fáskrúðsfirði........................................................
Garðahreppi .................................................................................................................
Grindavík ......................................................................................................................
Hafnarhreppi ..............................................................................................................
Hafnarfirði ...................................................................................................................
Húsavík.........................................................................................................................
ísafirði ...........................................................................................................................
Keflavík.........................................................................................................................
Kópavogi.......................................................................................................................
Mosfellshreppi..............................................................................................................
Neskaupstað .................................................................................................................
Ólafsfirði .......................................................................................................................
Rangárvallasýslu ........................................................................................................
Seyðisfirði .....................................................................................................................
Skagafirði .....................................................................................................................
Siglufirði .......................................................................................................................
Stykkishólmi.................................................................................................................
V.-Húnavatnssýslu ....................................................................................................
A.-Hunavatnssýslu ....................................................................................................
V.-Barðastrandarsýshi ........ -...................................................................................
Vestmannaeyjum ......................................................................................................
Söngskólinn í Reykjavík............................................................................................
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar ...................................................................
Tónlistarskólinn á Seltjarnarnesi......................................................

32.

Vopnafirði .......................................................................................................................

33.
34.
35.
36.

Eskifirði og Reyðarfirði............................... . .............................
Hellissandi ...................................................................................................................
Ólafsvík.........................................................................................................................
Grundarfirði ................................................................................................................

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

1
1
1
1
1
2
6
8
2

472
780
200
520
335
053
400
800
600
940
050
086
180
500
066
235
186
960
550
659
100
429
050
170
800
900
200
500
200
484
975

2 000
900
1 950
750
100 980

37.
38.

Tónlistarskólinn í Reykjavík...................................................................................
Barnamúsikskólinn í Reykjavík .............................................................................
Samtals kr.

12 047
7 850
120 877
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[225. mál]

um Hússtjórnarkennaraskóla Islands.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
I. KAFLI
Tilgangur, námstími og réttindi.
1. gr.
Hússtjórnarkennaraskóli Islands skal annast menntun hdsstjórnarkennara og
matráðsmanna.
2. gr.
Hússtjórnarkennaraskóli íslands skal starfa í tveimur deildum, kennaradeild og
matráðsmannadeild.
Kennaradeild býr nemendur undir kennslu i heimilisfræðum, svo og þeim greinum öðrum, er reglugerð ákveður, í grunnskólum og framhaldsskólum ásamt störfum við rannsóknir og leiðbeiningaþjónustu neytenda og atvinnuvega.
Matráðsmannadeild menntar starfsmenn til þess að veita forstöðu mötuneytum
sjúkrahúsa, heimavistarskóla, vistheimila og annarra stofnana.
3. gr.
Lokapróf frá Hússtjórnarkennaraskóla Islands veita réttindi til þeirra starfa, er
talin eru í annarri grein samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.
4. gr.
Hússtjórnarkennaraskóli Islands skal vera þriggja ára skóli. Námstími skai vera
110—120 vikur.
Skiptingu kennslunnar í námstimabil skal ákveða i reglugerð.
II. KAFLI
Inntðkuskilyrði, námsgreinar og prðf.

a)
b)
c)
d)

5. gr.
Inntökuskilyrði i Hússtjórnarkennaraskóla tslands eru:
Stúdentspróf ásamt 20 vikna hússtjórnamámskeiði.
Próf úr heimiiisfræðaskóla, að viðbættu prófi úr tveggja ára framhaldsdeildum
gagnfræðaskóla.
Með samþykki menntamálaráðuneytis má veita umsækjendum með annað nám
að baki skólavist, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með þvi. Þeir, sem
besta undirbúningsmenntun hafa, sitja fyrir uin skólavist.
Nemandi skal eigi haldinn neinum kvilía, er öðrum geti að meini orðið og hamli
skólavist að dómi skólastjórnar.

«. gr.
í báðum deildum Hússtjórnarkennaraskóla Islands skal kenna þessar námsgreinar:
a) íslensku og íslensk fræði, framsögn.
b) Næringarefnafræðigreinar.
c) Raungreinar.
d) Hagfræði- og félagsfræðigreinar.
e) Heilbrigðisfræðigreinar og umhverfisvernd.
f) í kennaradeild skal kenna uppeldisgreinar. í matráðsmannadeild skal kenna
verkstjórn og áætlanagerð, sjúkdómafræði og um sérfæði (diet).
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþinff).

177
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7. gr.
Þær kennsluæfingar, sem ekki fara fram i skólanum eða í æfinga- og tilraunaskóla Kennaraháskóla íslands, verði í skólum þeim, sem menntamálaráðuneyti ákveður, að fengnum tillögum skólastjóra Hússtjórnarkennaraskóla íslands, og skal hafa
um þetta samráð við fræðsluskrifstofur og skólastjóra viðkomandi skóla.
8. gr.
Nemendur matráðsmannadeildar Hússtjórnarkennaraskóla íslands skulu fá verklega kennslu í stofnunum ríkis og Reykjavíkurborgar, eftir samkomulagi þar um
við forráðamenn viðkomandi stofnana.
Skylt er leiðbeinendum, sem taka að sér verklega kennslu nema í matráðsmannadeild að veita þeim tilsögn í samráði við skólastjóra Hússtjórnarkennaraskóla íslands samkvæmt reglugerð.
9. gr.
Próf skal halda í lok hvers námstimabils. Við lokapróf í hverri grein skulu prófdómendur skipaðir af menntamálaráðuneyti, að fengnum tillögum skólastjóra.
í reglugerð skal ákveða nánar um prófgreinar, próftima, lágmarkseinkunnir, skiptingu lokaprófs á námstimabil og annað er að prófum lýtur.
III. KAFLI
Skólastjórn og kennarar.
10. gr.
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn Hússtjórnarkennaraskóla íslands.
Það skipar sex manna skólanefnd þannig: Formann nefndarinnar án tilnefningar,
einn samkvæmt tilnefningu Kennaraháskóla íslands, einn samkvæmt tilnefningu Kvenfélagasambands íslands, einn samkvæmt tilnefningu Kennarafélagsins Hússtjórnar,
einn samkvæmt tilnefningu Félags matráðskvenna og einn sainkvæmt tilnefningu nemenda í skólanum. Gildir skipun nemendafulltrúans eitt ár en hinna fjögur. Verði
atkvæði jöfn við afgreiðslu máls, ræður atkvæði formanns úrslitum.
Formaður skólanefndar boðar lil fundar þegar hann telur ástæðu til eða þegar
skólastjóri eða einhver nefndarmanna æskir, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári.
Skólastjóri á rétt til setu á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti,
nema þegar fjallað er um mál, er varða hann persónulega.
11. gr.
Skólastjóri og fastir kennarar ásamt einum fulltrúa nemenda úr hvorri deild
skólans, mynda skólaráð, sem er skólastjóra til ráðuneytis um skólastarfið.
Skólastjóri stýrir fundum skólaráðs.
12. gr.
Skólastjóri og fastir kennarar skólans eru embættismenn rikisins og taka laun
samkvæmt kjarasamningum.
Skólastjóri skal skipaður af forseta Islands. Menntamálaráðherra skipar kennara, að fengnum tillögum skólanefndar og skólastjóra.
Hann ræður einnig yfirkennara, ef þurfa þykir, að fengnum tillögum skólastjóra.
13. gr.
Heimilt er skólastjóra að kveðja kennara sér til aðstoðar við eftirlit og umsjón
í skólanum.
Enn fremur skulu kennarar starfa með nemendum utan kennslustunda í samráði
við skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans, eftir því sem ástæður leyfa og
ákveðið er i reglugerð og erindisbréfi.
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Má þá fækka skyldustundum kennara, svo og vegna mikillar heimavinnu eða
annarra aukastarfa, að fengnu samþykki menntamálaráðuneytis.
14. gr.
Þá eina má setja skólastjóra og kennara við Hússtjórnarkennaraskóla íslands,
sem lokið hafa fullnaðarprófi frá Húsmæðrakennaraskóla íslands, Hússtjórnarkennaraskóla Islands eða hafa kennarapróf frá hliðstæðum kennaraskólum erlendum og
hafa stundað framhaldsnám í hússtjórnarfræðum, uppeldisfræðum eða „diet“fræðum.
Þeir kennarar, er lokið hafa kandidatsprófi frá Norræna búsýsluskolanum eða
kandidatsprófi í einhverri aðalkennslugrein skólans, að viðbættri uppeldisfræðilegri
menntun, sitja að öðru jöfnu fyrir um stöður.
Til þess að fá skipun við skólann þurfa kennarar að hafa stundað framhaldsnám, sem menntamálaráðuneyti metur gilt á hverjum tima. Skólastjóri ræður sérfræðinga til stundakennslu.
15. gr.
Menntamálaráðherra setur skólanefnd, skólastjóra og kennurum erindisbréf.
IV. KAFLI
Ýmis ákvæði.
16. gr.
Stofn- og rekstrarkostnaður Hússtjórnarkennaraskóla íslands greiðist úr rikissjóði. Menntamálaráðuneyti ákveður heimavistargjöld og þátttöku nemenda vegna
efniskostnaðar, að fengnum tillögum skólastjóra.
17. gr.
Skólastjóri ræður, með samþykki menntamálaráðuneytis, starfslið til að annast
húsvörslu, ræstingu, skrifstofustörf og önnur nauðsynleg störf vegna rekstrar skólans.
18. gr.
Nú óskar kennari að hverfa frá störfum um skeið til að efla þekkingu sína
eða kennarahæfni, og skal hann þá senda mcnntamátaráðuneytinu beiðni um orlof
ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofstímanum, sem skal notaður til a) reglulegs náms i viðurkenndri menntastofnun, eða b) a. m. k. tveggja
mánaða námsferðar, sem skipulögð er og/eða boðið til af aðila eða stofnun, sem
menntamálaráðuneytið viðurkennir.
Ef menntamálaráðuneytið telur umsókn og greinargerð kennara fullnægjandi,
getur það veitt honum orlof allt að einu ári með föstum embættislaunum.
Menntamálaráðuneytið getur veitt kennara, er orlof hlýtur, styrk til að standa
straum af kostnaði við ferðalög og námsdvöl í sambandi við orlofið, ef hann ver
því til að stunda reglulegt nám við viðurkennda menntastofnun eða til námsferðar,
sem hann nýtur ekki sambærilegs styrks til frá öðrum aðilum. Þá getur menntamálaráðuneytið auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir sig tiltekið nám, gegn
veitingu orlofs og/eða sérstakra slyrkja. Styrki til viðbótar orlofi má veita af fé
því, sem í fjárlögum er hverju sinni ætlað til að kosta orlof kennara. Þá getur
menntamálaráðuneytið eða aðrir aðilar í samstarfi við það efnt til allt að þriggja
vikna námsferða með hópum kennara á þeim árstima, sem skólar hérlendis starfa
ekki, og veitt af orlofsfjárveitingu styrk, sem nemur allt að % af áætluðum ferðaog dvalarkostnaði þeirra kennara, sem þátt taka í slíkum hópferðum.
Orlof skv. 2. mgr. má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 10 ár, settur
eða skipaður. Skemmra orlof en 4 mánuðum nemur, til tiltekins náms- eða námsferða skv. 3. málsgr., má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 5 ár, settur eða
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skipaður. Enginn kennari getur fengið á starfsævi sinni hærri fjárhæð í orlof en
nemur tveggja ára embættislaunum.
Menntainálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd orlofs kennara. Skal
þess gætt eftir föngum, að umsóknir og ákvarðanir um orlof berist réttum aðilum
tímanlega og að orlof torveldi ekki störf skólanna yfirleitt. Að orlofi loknu er
kennurum skylt að senda ráðuneytinu skýrslu um störf sin og nám á orlofstímanum,
og er ráðuneytinu heimilt að birta slíkar skýrslur. Skilyrði má setja þeim, sem
hljóta orlof og/eða styrk til reglulegs náms, að þeir starfi að námi loknu að skólamálum eða kennslu á íslandi minnst þrjú ár.
Ákvæði þessarar greinar taka einnig til skólastjóra.
19. gr.
Skylt er Hússtjórnarkennaraskóla Islands að fenginni sérstakri fjárveitingu og
í samráði við menntamálaráðuneyti, að halda endurhæfingarnámskeið i sérgreinum skólans fyrir hússtjórnarkennara og matráðsmenn.
20. gr.
I reglugerð skal setja ákvæði um heilsuvernd í skólanum.
21. gr.
Menntainálaráðuneyti setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga
þessara.
22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og tekur Hússtjórnarkennaraskóli íslands þá við
hlutverki Húsmæðrakennaraskóla íslands. Teljast fastir starfsmenn Húsmæðrakennarskóla íslands starfsmenn Hússtjórnarkennaraskóla Islands frá sama tíma.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 29. nóvember 1971 skipaði mennlamálaráðuneytið nefnd til þess að endurskoða gildandi lög um húsmæðrafræðslu og lög um Húsmæðrakennaraskóla íslands.
I nefndina voru skipuð: Steinunn Ingimundardóttir, skólastjóri, samkvæmt tilnefningu skólastjóra húsmæðraskólanna og var hún jafnframt skipuð formaður nefndarinnar, Björn Halldórsson, skrifstofustjóri, samkvæmt tilnefningu Sambands ísl.
sveitarfélaga, Halldóra Eggertsdóttir, forni. Kennarafétagsins Hússtjórnar, samkv.

tilnefningu félagsins, Sigríður Haraldsdóttir, kennari, samkvæmt tilnefningu Kvenfélagasambands íslands, og Vigdís Jónsdóttir, skólastjóri Húsmæðrakennaraskóla íslands, skipuð án tilnefningar.
Nefndin sendi ráðuneytinu með bréfi 7. mars 1973 tvö lagafrumvörp: um Hússtjórnarkennaraskóla Islands og um heimilisfræðaskóla. Frumvörp þessi voru bæði
lögð fyrir Alþingi, 93. löggjafarþing, 1973 í þinglok til kynningar og á ný fyrir
94. löggjafarþing 1974 og þá með nokkrum breytingum, sem, ráðuneytið hafði gert.
Helstu breytingar á frv. til laga uin Hússtjórnarkennaraskóla Islands voru
þessar:
1) Felld er niður svofelld grein, sem var í upphaflega frumvarpinu:
„Lög þessi skal endurskoða samthnis endurskoðun laga um Kennaraháskóla íslands, þó eigi síðar en að 5 árum liðnum frá gildistöku þeirra.“
Lögin um Kennaraliáskólann eru í endurskoðun og lög á að sjálfsögðu að
endurskoða hvenær sem ástæða virðist til.
2) Skipan skólanefndar (10. gr.) er breytt þannig, að ráðherra skipar formann án
tilnefningar i stað þess að frv. gerði ráð fyrir, að „hússtjórnarfulltrúi menntamálaráðuneytisins" skyldi vera formaður. Eigi er ástæða til að ákveða í lögum
að starfsmenn í ráðuneytinu skuli vera formenn skólanefnda, sem heyra undir
ráðuneytið. Hins vegar væri frjálst að skipa þann starfsmann, sem einkum fjallaði
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um, málefni skólans í förmannsstarfið, ef sérstök ástæða þætti til, en eigi virðist
slíkt heppilegt að jafnaði.
Þá er bætt i skólanefndina fulltrúa fyrir þá nemendnr, sem nám stunda í
skólanum hverju sinni. Er skipunartímabil hans eitt ár, en ekkert er því til
fyrirstöðu, að sami nemandi sé endurskipaður meðan hann er í skólanum, ef
nemendur æskja.
Eigi virðist ástæða til að lögbinda, að rektor Kennaraháskólans eigi sæti i
skólanefnd annars skóla svo sem frumvarpið mælti fyrir um, en í þess stað er
gert ráð fyrir að Kennaraháskólinn tilnefni fulltrúa í nefndina.
öðrum efnisatriðum hefur ráðunevtið ekki breytt, en umhugsnnarefni er, hvort
nauðsvnlegt sé að krefjast stúdentsprófs til inngöngu i skólann, og ef svo er, hvort
ekki sé þá réttara að sameina Húsmæðrakennaraskólann Kennaraháskóla Islands.
Nú er frumvarpið lagt fyrir Alþingi í þriðja sinn, óbreytt frá því, er það lá
*íðast fyrir þinginu, að öðru leyti en þvi, að 18. gr., um orlof, er færð til samræmis við orlofsákvæðin í 40. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla.
Af hálfu nefndarinnar, sem samdi frumvarpið, fvlgdi greinargerð sú, sem
hér fer á eftir:
„Um 1. gr.
I þessari grein er nafni skólans brevtt úr Húsmæðrakennaraskóli lslands f Hússtjórnarkennaraskóli tslands um leið og ákveðnar eru tvær námsbrautir innan skólans, þ. e. fyrir hússtjórnarkennara og matráðsmenn.

Um 2. gr.

Það er hlutverk Hússtjórnarkennaraskóla tslands að veita kennaranemum fullnægjandi þekkingu og leikni, bæði bóklega og verklega, til að leiðbeina ungnm og
öldnum í heimilisfræðum.
Skólinn skal temja kennaraefnum fræðilegt viðhorf og þann heildarskilning á
nemendum og umhverfi þeirra, er geri þá hæfa til samvinnu við vandamenn nemenda
sinna, sérfræðinga og aðra aðila, sem að uppeldismálum vinna.
Miða verður kennsluna að þvi að kenna öllum nemendum hagkvæm og skipuleg vinnubrögð i námi og starfi, bæði sem einstaklingum og i hópvinnu.
Einnig skal þjálfa sjálfstæða hugsun, glæða hugkvæmni, skyldurækni og félagsþroska.
Skapa ber skólanum aðstöðu til að láta nemendur fylgjast með nýjungum i visindum og viðhorfum heimilisfræða og um sérfæði.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 4. gr.
Samkvæmt gildandi lögum er Húsmæðrakeunaraskóli Islands þriggja ára skóli
og starfar í 8—9 mánuði ár hvert, auk 3% mánaðar sumarnámskeiðs.
I frumvarpi þessn eru nefndar heildartölur fvrir allan námstímann — 110—-120
vikur — en heppilegra þykir að ákvæði uiri skiptingu hans á námsárin verði sett 1
reglugerð.
I frumvarpi þvi, er hér liggur fvrir. er krafist stúdentsprófs eða ígildis þess til
inngöngu i skólann. Kennaranám hússtjórnarkennara verður þvi hliðstætt námi i
Kennarabáskóla Tslands, en þar er námstiminn samkvæmt gildandi lögum 3 ár
Um 5. gr.
óhjákvæmilegt er að krefjast stúdentsprófs til inngðngu i Hússtjórnarkennaraskóla íslands, koma þar til 2 meginatriði:
1. Sífellt meiri kröfur eru gerðar um almenna menntun.
2. Sií veigamikla staðrevnd, að nauðsynlegri, faglegri og kennslufræðilegri sérhæfingu kennaraefna verður eigi við komið á þeim tíma, sem i frumvarpinu
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er ætlaður, nema nemendur hafi áður aflað sér stúdentsmenntunar eða igildis
hennar.
b og c liðir greinarinnar lúta að því að meta aðfaramenntun og hæfni umsækjanda, er hann hefur aflað sér eftir öðrum menntabrautum.
Um 6. gr.
Námsefni skólans er:
a) íslenska, íslensk fræði, framsögn.
b) Næringarfræðigreinar: næringarefnafræði, vöruþekking, matreiðsla, tilraunamatreiðsla, sérfæði (diet).
c) Raungreinar: eðlis- og efnafræði, gerlafræði, liffærafræði, lifeðlisfræði, lifefnafræði og stærðfræði.
d) Hagfræði- og félagsfræðigreinar: almenn hagfræði, heimilishagfræði, hibýlafræði, félagsfræði, fjöiskyldufræði og bókfærsla.
e) Heilbrigðisfræðigreinar og umhverfisvernd: heilsufræði, hjálp í viðlögum,
þvottur og ræsting, viðhald húsa og húsbúnaðar og viðhald fatnaðar.
í lok greinarinnar er námi hinna tveggja deilda skipt. Kennaraefni nema uppeldisgreinar: sálarfræði, uppeldisfræði, kennslufræði og stunda kennsluæfingar.
Matráðsmenn nema: verkstjórn og áætlanagerð, um sérfæði (diet), sjúkdómafræði og hljóta verklega tilsögn i mötunevtum sjúkrahúsa.
Um 7. gr.
Nemendur Hússtjórnarkennaraskóla íslands þurfa miklar kennsluæfingar, bæði
í bóklegum og verklegum greinum.
Æskilegt er, að skólinn hafi aðstöðu og húsrými til að hafa þessa kennslu innan
sinna vébanda. Samstarf skal haft við Kennaraháskóla fslands um aðstöðu til æfingakennslu.
Fræðsluskrifstofur skulu annast milligöngu um samninga vegna æfingakennslu
í skólum, þar sem aðstaða er fyrir hendi.
Um 8. gr.
Nauðsynlegt er að flétta inn f nám matráðsnema Hússtjórnarkennaraskóla fslands verklega kennslu, sem farið getur fram f mötuneytum sjúkrahúsa og annarra
þeirra stofnana, er hafa yfir að ráða vélakosti og aðstöðu sem lfkasta þeim, er
gerist á bestu vinnusíöðum sinnar tegundar.
Um 9. gr.
Grein þessi miðar að þvi að einfalda próf, jafnframt þvi sem hún á að gera
kleift að fylgjast með nemendum f námi og starfi.
Námsefni skal, eftir því sem reglugerð ákveður, skipt niður í áfanga, og er eðlilegt að Ijúka hverjum áfanga með prófi.
Próf f lok fyrsta námsárs á að skera úr um það, hvort nemanda lætur kennsla
eða ekki, svo að hann geti f tæka tfð snúið sér að öðru námi eða starfi.
Um 10. gr.
Ákvæði þessu um skólanefnd Hússtjórnarkennaraskóla tslands er ætlað að tryggja,
að f verki nýtist sjónarmið og reynsla þeirra, sem mesta þekkfngu hafa á menntun
heimilisfræðakennara og matráðsmanna.
Til að tryggja tengsl og samstarf við Kennaraháskóla tslands þykir rétt, að rektor
hans eða fulltrúi eigi sæti f nefndinni.
11., 12. og 13. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Um 14. gr.
í þessari grein eru ákvæði um menntun skólastjóra og kennara og eru þau
sett til þess að tryggja, að skólinn hafi ávallt á að skipa hinum hæfustu starfskröftum.
15. og 16. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 17. gr.
Þar sem skólinn er rekinn eingöngu af ríkinu, þykir eðlilegt að skólastjóri
annist ráðningu starfsliðs þess, er hér um ræðir, með samþykki menntamálaráðuneytis.
Um 18. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 19. gr.
Vegna sifelldrar þróunar þykir sjálfsagt að Hússtjórnarkennaraskóli Islands i
samvinnu við menntamálaráðuneyti annist endurmenntun og viðbótarmenntun hússtjórnarkennara og matráðsmanna með námskeiðum.
20., 21. og 22. gr.
Þarfnast ekki skýringa.“

Ed.

420. Frumvarp til laga

[226. mál]

um heimilisfræðaskóla.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
I. KAFLI
Markmið, námstími.
1. gr.
Hlutverk heimilisfræðaskóla er að veita verklega og bóklega menntun i hagnýtum
greinum heimilisfræða og búa nemendur undir:
1. Hirðingu og umönnun heimilis og fjölskyldu.
2. Störf og þjónustu 1 hússtjórnargreinum og félagsmálum.

3. Framhaldsnám í æðri skólum, t. d. kennaraskólmn, félagsmálaskólum, fósturskólum, hjúkrunarskólum, hótelskólum o. fl.
Ennfremur að veita nemendum á skyldunámsstigi kennslu i heimilisfræðum svo
og framhaldsskólanemendum, ef þeir hafa slikt nám sem valgrein, og skal kveða
nánar á um þetta í reglugerð.
Kennslan skal miða að þvi að þroska sjálfstæði, dómgreind og félagsanda nemenda, jafnframt skal hvetja þá til þess að varðveita menningararf þjóðarinnar.
2. gr.
Starfstimi heimilisfræðaskóla skal vera 36 vikur — kennsla og próf — þar sem
verkleg kennsla skiptist f þrjár annir: matreiðslu, sauma og þvott og ræstingu, en bóknám dreifist jafnt á allan námstfmann. Þó getur ráðuneytið ákveðið frávik frá
þessu. Um nánari skiptingu i verklegt og bóklegt nám skal ákveða i reglugerð.
3. gr.
Stofna má til framhaldsnáms í hússtjórnar- og heimilisfræðum fyrir þá, sem
hyggjast veita forstöðu mötuneytum og viststofnunum. Menntamálaráðuneyti ákveður
hvort og hvenær stofna skuli til slíks framhaldsnáms, og setur í reglugerð ákvæði
um námsgreinar og lengd námstima.
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II. KAFLI
Inntökuskilyrði, námsgreinar og próf.

4. gr.
Inntökuskilyrði skulu vera þessi:
a) Að nemandinn hafi lokið skyldunámi (þ. e. grunnskóla) með lágmarkseinkunn
sem ákveðin er í reglugerð.
b) Að nemandinn sé eigi haldinn neinum andlegum eða likamlegum kvilla eða annmarka, er hamli honum í námi eða starfi að dómi skólastjóra og skóianefndar.
Skóiarnir eru bæði fyrir stúlkur og pilta.
5. gr.
Kennslu skal veita í því námsefni, sem hér er talið:
a) íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði.
b) Manneldisfræðigreinum.
c) Hagfræðigreinum og verkstjórn.
d) Uppeldis- og félagsfræðigreinum.
e) Heilbrigðisfræðigreinum og umhverfisvernd.
f) Handiðagreinum.
1 reglugerð skal ákveða nánar um fjölda námsgreina og hvað kenna skaí í hverri
grein.
6. gr.
Próf skal halda í lok hverrar annar. Þau skulu vera samræmd í ákveðnum fjölda
rámsgreina, sem menntamálaráðuneytið ákveður hverju sinni. I reglugerð skal setja
ákvæði um samræmingu prófa og námsbækur. Um próf og einkunnir skal setja
ákvæði i reglugerð. Menntamálaráðuneyti skipar prófdómara að fengnum tillögum
skólastjóra.
Eins árs nám í heimilisfræðaskóla skal veita sömu réttindi til framhaldsnáms
og eins árs nám i almennum framhaldsskóla að loknu skyldunámi.
III. KAFLI
Skólastjórn og kennarar.
7. gr.
Menntamálaráðuneyti fer með yfirstjórn heimilisfræðaskóla. Menntamálaráðherra skipar skólastjóra að fengnum tillögum skólanefndar. Hann skipar einnig
fasta kennara, að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar. Til þess að verða
settur skóiastjóri eða kennari við heimilisfræðaskóla þarf kennarapróf frá Húsmæðrakennaraskóla tslands, Hússtjórnarkennaraskóla Islands eða Kennaraháskóla
tslands. Þá eina má setja skólastjóra, er gegnt hafa kennslu í að minnsta kosti
eitt ár.
8. gr.
Við heimilisfræðaskóla skal starfa skólanefnd, sem menntamálaráðuneyti skipar
og starfar hún samkvæmt erindisbréfi, er ráðuneytið setur. Formann skal skipa án
tilnefningar. en tvo nefndarmanna skal skipa samkvæmt tilnefningu héraðssambands kvenfélaga i byggðarlagi skólans, tvo tilnefna af landshlutasamtökum sveitirfélaga og einn tilnefndan af nemendum skólans til eins árs i senn. Skipun annarra
nefndarmanna gildir til fjögurra ára. Verði atkvæði jöfn við afgreiðslu máls. ræður
atkvæði formanns. Skólastjóri á rétt til setu á fundum skólanefndar með tillögurétti
og málfrelsi, nema þegar fjallað er um mál, er varða hann persónulega.
9. gr.
Skólastjóri fer með stjórn heimilisfræðaskóla samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum þar um og i samræmi við erindisbréf, er menntamálaráðuneytið setur. Hann
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ræður stundakennara og annað starfsfólk með samþykki menntamálaráðuneytis.
Skólastjóra til aðstoðar skal vera kennararáð. í kennararáði skulu vera allir fastráðnir kennarar skólans og skólastjóri, sem er sjálfkjörinn formaður. Heimilt er
uemendum að kjósa úr sinum hópi einn tii tvo fulltrúa i kennararáð til ráðuneytis
um málefni nemenda.
10. gr.
Skólastjóri og kennarar eru embættismenn ríkisins og taka laun samkvæmt giidandi kjarasamningum á hverjum tima.
11. gr.
Heimilt er skólastjóra að kveðja kennara sér til aðstoðar við eftirlit og umsjón
í skólanum. Ennfremur skulu kennarar starfa með nemendum utan kennslustunda i
lamráði við skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans eftir þvf, sem ástæður
leyfa og ákveðið er i reglugerð og erindisbréfi. Má þá fækka skyldustundum kennara
svo og vegna mikillar heimavinnu eða annarra aukastarfa, að fengnu samþykki
menntamálaráðuneytis.
Orlof.
12. gr.
Nú óskar kennari að hverfa frá störfum um skeið til að efla þekkingu sina
eða kennarahæfni, og skal hann þá senda menntamálaráðuneytinu beiðni um orlof
ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofstímanum, sem skal notaður til a) reglulegs náms i viðurkenndri menntastofnun, eða b) a. m. k. tveggja
mánaða námsferðar, sem skipulögð er og/eða boðið til af aðila eða stofnun. sem
menntamálaráðuneytið viðurkennir.
Ef menntamálaráðuneytið telur umsókn og greinargerð kennara fullnægjandi,
getur það veitt honum orlof allt að einu ári með föstum embættislaunum.
Menntamálaráðuneytið getur veitt kennara, er orlof hlýtur, styrk til að standa
straum af kostnaði við ferðalög og námsdvöl í sambandi við orlofið, ef hann ver
þvi til að stunda reglulegt nám við viðurkennda menntastofnun eða til námsferðar,
sem hann nýtur ekki sambærilegs styrks til frá öðrum aðilum. Þá getur menntamálaráðuneytið auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir sig tiltekið nám, gegn
veitingu orlofs og/eða sérstakra styrkja. Styrki til viðbótar orlofi má veita af fé
þvi, sem i fjárlögum er hverju sinni ætlað til að kosta orlof kennara. Þá getur
menntamálaráðuneytið eða aðrir aðilar í samstarfi við það efnt til allt að þriggja
vikna námsferða með hópum kennara á þeim árstíma, sem skólar hérlendis starfa
ekki, og veitt af orlofsfjárveitingu styrk, sem nemur allt að % af áætluðum ferðaog dvalarkostnaði þeirra kennara, sem þátt taka i slikum hópferðum.
Orlof skv. 2. mgr. má veita kennara, sem gegnt hefur embætti i 10 ár, settur
eða skipaður. Skemmra orlof en 4 mánuðum nemur, til tiltekins náms eða námsferða skv. 3. málsgr., má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 5 ár, settur eða
skipaður. Enginn kennari getur fengið á starfsævi sinni hærri fjárhæð í orlof en
nemur tveggja ára embættislaunum.
Menntamálaráðunevtið setur reglugerð um framkvæmd orlofs kennara. Skal
þess gætt eftir föngum, að umsóknir og ákvarðanir um orlof berist réttum aðilum
timanlega og að orlof torveldi ekki störf skólanna vfirleitt. Að orlofi loknu er
kennurum skylt að senda ráðuneytinu skýrslu um störf sin og nám á orlofstimanum,
og er ráðuneytinu heimilt að birta slikar skýrslur. Skilyrði má setja þeim, sem
hljóta orlof og/eða styrk til reglulegs náms, að þeir starfi að náminu loknu að skólamálum eða kennslu á íslandi minnst þrjú ár.
Ákvæði þessarar greinar taka einnig til skólastjóra.
Alþt. 1974. A (96. lögfdafarþing).
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IV. KAFLI
Fjármál.

13. gr.
Heimilisfræðaskólar skulu vera ríkisskólar og kostaðir að fullu úr rikissjóði.
Nemendur skulu þó greiða efniskostnað vegna verklegrar kennslu og kostnað við
mötuneyti svo sem gert er í öðrum heimavistarskólum. Nemendur greiði einnig húsaleigu samkvæmt ákvörðun menntamálaráðuneytis.
14. gr.
Miða skal stærð heimilisfræðaskóla við það, að þar sé kennsluaðstaða og annað
húsrými fyrir að minnsta kosti 36—40 nemendur. Þar sem sá fjöldi reglulegra
nemenda hefur eigi verið síðastliðin tvö ár, getur ráðuneytið ákveðið að skólinn skuli
eigi rekinn um sinn eða í öðru formi svo sem námskeiðum. Ef heimilisfræðaskóli er eigi rekinn, er heimilt að nota eignir hans til annarrar menningarstarfsemi.
I verkiegum greinum, skal nemendafjöldi ekki vera lægri en 12 í hópi að jafnaði.
Að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefnda skal menntamálaráðuneyti sjá
skólunum fyrir nauðsynlegu húsnæði, er nægi til allrar starfsemi þeirra ásamt
heimavist og ibúðum handa starfsliði, þar sem þess gerist þörf, eftir því sem fé
er veitt til í fjárlögum. Heimilisfræðaskólunum skal á sama hátt séð fyrir nægilegum kennslutækjum og bókasafni, sem nemendur hafa aðgang að.
I reglugerð skal ákveða nánar um lágmarksbúnað skólanna.

V. KAFLI
Handíðaskóli.
15. gr.
Stofna má þegar fé er til þess veitt í fjárlögum til 36 vikna handiðaskóla i
tóvinnu, vefnaði, saumum og fleiri handíðum.
Kennslu skal veita i þvi námsefni, sem hér segir:
a) íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði.
b) Handfða- og vefta (textil) greinum.
c) Hagfræðigreinum og verkstjórn.
d) Uppeldis- og félagsfræðigreinum.
e) Heilbrigðisfræðigreinum og umhverfisvernd.
I reglugerð skal ákveða nánar um fjölda námsgreina og hvað kenna skal í hverri
grein.
Um próf og réttindi til framhaldsnáms skulu gilda sömu ákvæði og um heimilisfræðaskóla, sbr. 6. gr.
VI. KAFLI
Námskeið
lð. gr.
Heimilt er að starfrækja í heimilisfræða- og handiðaskóla námskeið með
mismunandi námsefni og stundafjölda, svo sem framhaldsnámskeið i sérgreinum og
námskeið fyrir starfshópa, sem vilja afla sér menntunar á afmörkuðum sviðum
heimilisfræða og handfða, heimilishjálpar o. fl.
Setja skal reglugerð um starfsemi þeirra heimilisfræðaskóla, sem starfa eftir föstu
námskeiða fyrirkomulagi, svo og önnur námskeið, enda hafi menntamálaráðuneyti
samþykkt námskeiðshald, námsefni og námskeiðsgjöld.
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VII. KAFLI
Ýmis ákvæði
17. gr.
I reglugerð skal setja ákvæði um heilsuvernd i skólunum.
18. gr.
Menntamálaráðuneytið setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga
þessara. Má setja hverjum skóla sérstaka reglugerð og ákveða þeirra mismunandi
verkefni, t. d. einungis kennslu í formi námskeiða með lausráðnu starfsliði svo og
að skólarnir taki að sér heimilisfræðakennslu þá, sem fram á að fara i grunnskólum
og önnur slík verkefni, ef henta þykir.
19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda að þvi er varðar þá húsmæðraskóla, sem nú eru starfandi, jafnóðum og samið hefur verið um yfirtöku ríkissjóðs á skuldum þeirra og eignum, ef forráðamenn þeirra æskja, að skólarnir komi
undir ákvæði laga þessara. Þangað til skulu um þá gilda áfram lög nr. 49/1946,
um húsmæðrafræðslu, og lög nr. 49/1967, um skólakostnað.
Yfirtöku rikissjóðs á eignum og skuldum skólanna fylgir ekki kvöð um, að þeir
verði reknir áfram sein húsmæðra(heimilisfræða)skólar, nema umsóknir um, skólavist fullnægi því lágmarki, sem nauðsvnlegt telst á hverjum tima til þess að slíkur
skóli verði rekinn.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp til laga um heimilisfræðaskóla var lagt fyrir Alþingi 1973 (92. löggjafarþing) í þinglok til kynningar. Það var samið af nefnd, sem menntamálaráðuneytið skipaði 29. nóvember 1971 til þess að endurskoða lög um húsmæðrafræðslu og lög um Húsmæðrakennaraskóla Islands. í nefndinni áttu sæti Steinunn
Ingimundardóttir, skólastjóri, skipuð samkvæmt tilnefningu skólastjóra húsmæðraskólanna og var hún jafnframt skipuð formaður nefndarinnar, Bjðrn Halldórsson,
skrifstofustjóri, skipaður samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Halldóra Eggertsdóttir, formaður Kennarafélagsins Hússtjórnar, skipuð samkvæmt
tilnefningu félagsins, Sigríður Haraldsdóttir, kennari, skipuð samkvæmt tilnefningu Kvenfélagasambands Islands og Vigdis Jónsdóttir, skólastjóri Húsmæðrakennaraskóla íslands, skipuð án tilnefningar.
Nefndin samdi og sendi ráðuneytinu með bréfi 7. mars 1973 tvö lagafrumvörp
um heimilisfræðaskóla og um Hússtjórnarkennaraskóla íslands.
Frumvarp þetta um heimilisfræðaskóla, var í öndverðu lagt fyrir Alþingi
óbrevtt eins og nefndin skilaði því, nema hvað felld var niður svofelld grein, sem
var 19. gr.: „Lög þessi skulu endurskoðuð innan fimm ára frá gildistöku þeirra."
Ráðunevtið telur ástæðulaust að hafa slikt ákvæði í lögunum, því að sjálfsagt er
að endurskoða þau hvenær sem ástæða er til, en óeðlilegt að hinda það við ákveðið
árabil.
Frumvarpið var á ný lagt fvrir Alþingi 1974 (94. löggjafarþing) með nokkrum
bre\’tingum. sem ráðunevtið gerði á því og voru þessar helstar:
1) Úr 7. gr. frv. er fellt ákvæði um sérstakan „hússtjórnarfulltrúa í menntamálaráðuneytinu". Ekki er æskilegt að ráða til starfa i ráðuneytinu fulltrúa með
fremur þröngt starfssvið, sem einungis á að sinna málum og gæta hagsmuna
nokkurra skóla. heldur ber að treysta því, að fé verði veitt til þess að ráða nægilegt starfslið til að sinna hinum fjölþættu verkefnum ráðuneytisins, bæði málefnum heimilisfræðaskóla og öðrum verkefnum.
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2) Ákvæðum 8. gr., um skipan skólanefnda, er breytt þannig, að bætt er við
fulltrúa frá nemendum.
3) í 14. gr. er sii skylda skv. frv. lögð á menntamálaráðuneytið að sjá skólunum
fvrir nauðsynlegu húsnæði að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar,
svo og búnaði öllum og tækjum. Hefur þar verið bætt við orðunum: eftir því
sem fé er veitt til i fjárlögum.
4) t 15. gr. er mælt fyrir um stofnun handíðaskóla í tóvinnu, vefnaði, saumum o. fl.
Er þar einnig bætt við, að þetta skuli gert, þegar fé sé til þess veitt í fjárlögum.
í 19. gr. frv. er bætt inn ákvæði um yfirtöku ríkissjóðs á eignum og skuldum húsmæðraskóla þeirra, sem nú starfa, ef forráðamenn skólanna æskja, að
þeir komi undir ákvæði laganna, en um þá skóla, sem þess æskja ekki, skulu gilda
áfram lög nr. 49/1946, um húsmæðrafræðslu og lög nr. 49/1967 um skólakostnað.
Enn fremur er ákvæði um, að eigi fylgi viðtöku skulda og eigna skólanna sú
kvöð, að þeir verði reknir áfram sem húsmæðra- eða heimilisfræðaskólar nema
aðsókn geri slikt eðlilegt.
Þær breytingar, sem nú hafa verið gerðar á frumvarpinu eru einkum þessar:
1) Talin er meðal verkefna i 1. gr. fræðsla í námskeiðsformi og kennsla fyrir
nemendur skyldunámsskóla og framhaldsskóla í heimilisfræðum eftir því sem
ákveðið yrði í reglugerð.
2) Heimild er veitt til þess að víkja frá þeirri námstímalengd, 36 vikur, og námstilhögun, sem ákveðið er sem aðalregla í 2. gr.
3) Tekið er fram, að skólarnir séu bæði fyrir stúlkur og pilta (4. gr.)
4) Orlofsákvæði frv. eru færð til samræmis við ákvæði 40. gr. laga nr. 63/1973,
um grunnskóla, um orlof kennara og skólastjóra.
5) 1 14. gr. er tekið fram, að menntamálaráðuneytið geti ákveðið að húsmæðra(heimilisfræða-) skóli skuli eigi rekinn um sinn eða í öðru formi, svo sem
námskeiðum, ef skólinn hefur eigi tvö undanfarin ár fullnægt því ákvæði
að hafa 30—40 nemendur i reglulegu námi.
6) Heimilt er að setja sérstaka reglugerð um hvern skóla og ákveða þeim mismunandi verkefni, t. d. einungis kennslu í formi námskeiða með lausráðnu
starfsliði og að skólarnir taki að sér heimilisfræðakennslu fyrir grunnskólanemendur o. fl., ef henta þykir.
Hér er um breytingar að ræða sem m. a. mótast af þvi, að aðsókn að flestum
húsmæðraskólum hefur að undanförnu verið Iftil og því nauðsynlegt að leita eftir
nýju formi og nýjum verkefnum fyrir skólana. Hafa sumir húsmæðraskólar í
vaxandi mæli veitt fræðslu i námskeiðsformi og tekið að sér heimilisfræðakennslu
fyrir grunnskóla þar sem svo hagar til, að því verður við komið. Þannig hefur
Húsmæðraskólinn á Hallormsstað veitt grunnskólanemendum ýmissa skóla slíka
fræðslu í vetur á stuttum námskeiðum.
Vegna litillar aðsóknar að sumum húsmæðraskólum að undanförnu, hefur
rekstur þeirra verið allkostnaðarsamur bæði rikissjóði og heimaaðilum miðað við
þann nemendahóp, sem um er að ræða. 1 frumvarpinu er gert ráð fyrir að ríkissjóður einn standi framvegis undir rekstrar- og stofnkostnaði húsmæðraskóla.
Með þvi er levstur fjárhagsvandi heimaaðila, en greiðslubyrði rikissjóðs aukin
að sama skapi. En fyrst og fremst skiptir máli, hvort ákvæði frumvarpsins, ef að
iögum verður, leíða til starfshátta, sem auka á ný aðsókn að skólunum, sem gegna
og hafa gegnt mikilsverðu hlutverki.
Ráðuneytið lætur fylgja vfirlit um fjölda nemenda og kennara í húsmæðraskólum 1974/75 (fskj. I), vfirlit um rekstrarkostnað 1973 (fskj. II) og stofnkostnað
'fskj. III).
Þótt sumt í greinargerð þeirri, sem nefndin lét fylgja frumvarpinu eigi ekki
við ákvæði greinanna eftir breytingar ráðuneytisins, þá er hún birt hér i heild
til þess að viðhorf nefndarmanna komi fram:
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„I. KAFLI
Um 1. gr.
í frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er nafni húsmæðraskólanna breytt í
heimilisfræðaskóla, þar sem, það hæfir betur því starfssviði, sem skólanum er ætlað
og ráð er gert fyrir, að bæði konur og karlar stundi þetta nám.
Megináhersla verður hér eftir sem hingað til lögð á það að veita nemendum
fræðilega þekkingu og starfsþjálfun til þess að vera færir um að hafa á hendi mótun
og stjórnun lieimila, bæði á sviði uppeldis, félagsmála, manneldis og heilbrigðishátta.
Um 2. gr.
Níu mánaða starfstimi heimilisfræðaskóla þarf ekki að vera bundinn við vetrarmánuðina eingöngu, heldur geta skólarnir starfað á þeim tima árs, sem best hentar
á hverjum stað.
Ungt fólk leggur eins og er megináherslu á að mennta sig fyrir einhvers konar
störf á vinnumarkaðinum, æ færri stúlkur virðast gefa sér tíma til að stunda níu
mánaða náin, sem að mestu leyti er undirhúningur undir heimilisstörf og stjórn, en
styttir ekki framhaldsnám.
Hins vegar verður í þjóðfélagi okkar stöðugt meiri þörf fyrir vel menntað fólk
i heimilisfræðagreinum. Má í því sambandi minna á vaxandi ferðamannaþjónustu,
mötuneytisþjónustu í skólum, á vinnustöðum og víðar. Hingað til hefur orðið að
ráða fólk án sérmenntunar til slíkra starfa. Það er þjóðarbúinu fyrir bestu að þetta
starfsfólk hafi staðgóða undirstöðumenntun og ber að stefna að því, að slik vinna
verði metin að verðleikum.
Um 3. gr.
Hér er stofnað til framhaldsmenntunar fyrir þá, sem óska að afla sér menntunar
og starfsréttinda á afmörkuðum sviðum heimilisfræða. Mikil þörf er fyrir þetta fólk,
samanber næstu grein hér á undan.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
II. KAFLI
Um 5. gr.
í þessari grein eru taldir þeir námsgreinaflokkar, er kenna skal í heimilisfræðaskólum.
a) íslensku, dönsku, ensku, stærðfræði;
b) manneldisfræðigreinar: næringarefnafræði, vöruþekking fæðuefna, meðferð og
nýting fæðuefna og matreiðsla;
c) uppeldis- og félagsfræðigreinar: barnasálarfræði, uppeldisfræði, þjóðfélagsfræði
og siðfræði;
d) hagfræðigreinar og verkstjórn: heimilishagfræði, híbýlafræði, vinnuhagfræði,
áætlanagerð og stjórnun;
e) heilbrigðisfræði og umhverfisvernd: heilsufræði, hjálp í viðlögum, meðferð
ungbarna, þvottur og ræsting, viðhald á fatnaði, búsmunum og húsum;
f) handíðagreinar: fatasaumur og ýmiss konar greinar á sviði heimilisiðnaðar og
tómstundaiðju, svo sem tóvinnu, prjón, hekl, vefnað, útsaum o. fl.
Um skiptingu námsins í verklegar og bóklegar annir skal mælt fyrir um í reglugerð, svo og um fjölda kennslustunda og námsefni.
Nefndin telur sjálfsagt, að við heimavistarskólana starfi sérstakur tómstundakennari, er leiðbeint geti í ýmiss konar handíðum og félagsstarfi.
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I húsmæðraskólunum hefur hingað til verið kenndur vefnaður, sem ein af fjórum
aðalgreinum verknáms. Samkvæmt þessu frumvarpi er hann felldur niður. Er það
gert á þeirri forsendu, að hann er nær hvergi tíðkaður á heimilum nú á dögum. Hins
vegar er æskilegt, að nemendur njóti tilsagnar í vefnaði í tómstundum. Sjá enn fremur 15. og 16. gr., þar sem fjallað er um handíðaskóla og námskeið.
Um 6. gr.
Skortur er á námsbókum í ýmsum grcinum heimilisfræða. Nauðsynlegt er því
að ráða sem fyrst sérfræðinga til að annast samantekt á heppilegu námsefni. Grein
þessi stefnir að því að einfalda og stytta prófin og þar með lækka kostnað við þau.
Með samræmingu námsefnis og um leið prófa á að vera hægt að fá sambærilegt mat
á kunnáttu og hæfni nemandans til framhaldsnáms í öðrum skólum. Nefndin telur
að til þess að þetta megi takast, þurfi að starfa fastráðinn hússtjórnarfulltrúi i
menntamálaráðuneytinu, er liafi þessi mál mcð höndum. Eðlilegt er að heimilisfræði
verði vaigrein til stúdentsprófs, t. d. fyrir nemendur, sem að loknu stúdentsprófi
hyggja á nám í matvælaiðnaði og lífefnafræði, auk þess sem öllum er nauðsyn að
kunna skil á undirstöðuatriðum heimilisstarfa, næringarfræði og heimilishagfræði.
Nefndin telur, að heimilisfræði ættu skilyrðislaust að vera þáttur í félagsfræðikjörsviði menntaskólanáms.
III. KAFLI
Um 7. gr.
1 þessari grein er eindregið gert ráð fyrir sérstökum hússtjórnarfulltrúa i
menntamálaráðuneytinu, sem fari með málefni þessara skóla. Að fenginni reynslu
þeirra, er starfað hafa við húsmæðraskóla siðustu árin, er óviðunandi það ástand,
sein skapast hefur, siðan lagt var niður embætti námsstjóra fyrir húsmæðrafræðslu
I öllu landinu árið 1968, en í staðinn settur námsstjóri fyrir heimilisfræðslu gagnfi æðastigsins í Reykjavík einni. Húsmæðraskólar landsins eru dreifðir um allt land,
starfsliðið fámennt og störfum hlaðið, svo að erfitt er um samstarf og fundi. Menntun þeirra nemenda, sem lokið hafa námi í húsmæðraskólum, er þar af leiðandi
mismunandi og á reiki. Hafa því aðrir skólar átt erfitt með að meta árangur námsins
til að byggja á framhaldsmenntun.
Um 8. gr.
Skólanefndir hafa ætíð starfað við húsmæðraskólana. Þær eru skipaðar fulltrúum,
sem kosnir hafa verið af ákveðnum aðilum í heimahéruðum skólanna og við það
haía skapast tengsl við héraðsbúa. Ef heimilisfræðaskólarnir verða gerðir að ríkisskólum, þykir hlýða, að menntamálaráðuneytið hafi með höndum endanlegt val
fulltrúa i skólanefndir, en þó með tilnefningu frá aðilum í heimabyggðum.
Um 9. gr.
Skólastjóri fer með stjórn skólans og tekur ákvarðanir um málefni hans, annað
hvort einn eða með tilstyrk skólanefndar, skólaráðs og fulltrúa nemenda. Ýmissa sérhæfðra kennara er oft þörf við heimilisfræðaskóla og er eðlilegast, að skólastjóri
sjái um ráðningu þeirra með samþykki menntamálaráðuneytis. Fram til þessa hefur
verið mjög fámennt starfslið við húsmæðraskólana og gegnir skólastjóri bæði húsmóður- og húsvarðarstarfi. Nemendur hafa haft á hendi þrif húsa og starfað við
mötuneytið undir handleiðslu kennara. Miklu af þessum störfum þarf að létta af
nemendum til þess, að námið geti orðið linitmiðaðra og umfangsmeira en verið hefur,
enda er gert ráð fyrir því í frumvarpi þessu.
Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Um 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
p»
IV. KAFLI
Um 13. gr.
Húsmæðraskólar eru nú flestir reknir af riki og sveitarfélögum sameiginlega,
sbr. lög nr. 49/1967.
Hin siðari ár hefur sumstaðar gengið erfiðlega að fá framlög sveitarfélaga
greidd, enda er greiðslugeta þeirra litil. Hafa margir skólanna lent i greiðsluörðugleikum af þessum sökum.
í frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er gert ráð fyrir, að ríkissjóður stofni og
reki heimilisfræðaskóla, enda tæpast eðlilegt að einstökum sveitarfélögum sé ætlað
að greiða fjárframlag á móti rikissjóði, þar sem nemendur skólanna eru víðsvegar
að af landinu og hér er ekki um skyldunám að ræða. Mjög er óvist um fjölda þeirra
skóla, sem starfrækja þarf, en miðað við núverandi aðsókn að húsmæðraskólunum
virðist mega gera ráð fyrir að 3—4 skólar fullnægi þörfinni næstu árin.
Kostnaðarauki ríkissjóðs af samþykkt þessa frumvarps yrði því upphæð, sem
svarar til hluta sveitarfélaga í rekstri þeirra skóla, er hér um ræðir.
Gert er ráð fyrir, að nemendur greiði efniskostnað vegna verklegrar kennslu og
ínötuneytiskostnað á sama hátt og nemendur annarra framhaldsskóla. Þá er einnig gert
ráð fyrir, að þeir greiði húsaleigu skv. ákvörðun menntamálaráðuneytis.
Um 14. gr.
Ekki þykir hagkvæmt að reka minni heimilisfræðaskóla en fyrir 36—40 nemendur, svo að rekstrarkostnaður þeirra verði ekki óhæfilega hár miðað við nemendafjölda. Húsrýini og aðstaða á mörgum húsmæðraskólanna er alls óviðunandi
og langt frá að fullnægja nútímakröfum i þessum efnum. T. d. er það grundvallaratriði, að í heimilisfræðaskólum sé sérstök kennslustofa fyrir bóknám. Þá eru
margir skólarnir mjög vanbúnir, hvað snertir kennslutæki og bókasöfn.
V. KAFLI
Um 15. gr.
í þessari grein er gert ráð fyrir sérstökum skóla i handiðum, þar sem verklega
námið er vefnaður, tóvinna og fatasaumur, auk ýmissa annarra greina á sviði heimilisiðnaðar og tómstundaiðju, svo sem prjón, hekl, útsaumur, tauþrykk, leðurvinna og
tréskurður.
íslenskur heimilisiðnaður er að hasla sér völl að nýju í útflutningi þjóðarinnar
og virðist mikil þörf á að beina fólki að þessu námi — og stuðla með því að varðveislu og eflingu íslensks ullariðnaðai' með því að veita undirstöðumenntun á þessu
sviði.
Þessi skóli er hliðstæður heimilisfræðaskólunum þannig, að nemendur fá að
námi loknu sömu réttindi til framhaldsnáms í hinum almenna framhaldsskóla.
VI. KAFLI
Um 16. gr.
Sjálfsagt þykir, að heimilisfræða- og handiðaskólar starfræki námskeið í ýmsum greinum heimilisfræða og handiða og að þéttbýlisskólar verði jafnvel eingöngu
námskeiðsskólar án heimavistar.
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Ljóst er, að miklar og margvíslegar nýjungar verða á komandi tímum á sviði
heimilisfræða, það þykir því nauðsyn, að menn hafi aðstöðu til framhaldsmenntunar og endurhæfingar, jafnframt því sem haldin eru námskeið fyrir byrjendur.
Útlit er fyrir vaxandi þörf á fólki til þess að veita aðstoð í heimahúsum í veikindaforföllum húsráðenda, svo og við umönnun aldraðs fólks. Nauðsynlegt er því að
halda námskeið fyrir fólk, sem starfar við heimilisþjónustu.
íslendingar búa við vaxandi ferðamannastraum, en hins vegar er sárafátt af
sérmenntuðu fólki til starfa við ferðamannaþjónustu. Námskeiðsbald i ýmsum greinum hótelstarfa gæti bætt þar úr brýnni þörf.

VII. KAFLI
Um 17. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 18. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 19. gr.
Þarnast ekki skýringa.**

Fylgiskjal I.
Nemenda- og kennarafjöldi húsmæðraskóla 1974—75.
Nemendur
Skóli
Allt árið
Húsmæðraskóli Reykjavíkur . .
— Varmalandi .........................
— Staðarfelli........................... ..
—- ísafirði ..................................
Kvennaskólinn Ðlönduósi........
Húsmæðraskólinn Löngumýri .
— Akureyri...............................
— Laugalancli...........................
— Lauguni ...............................
— Hallormsstað .......................
— Laugarvatni.........................

Hálft ár

Námskeið

18
33
9
0
0
6
0
15
0
0
70

13+18

109

151

14+32

1+4
10

33
86
81
18
387
185

899

Kennarar
Úr öðrum
skólum

12
92
45
39
35
130+140
154

Skipaðir

Settir

5
2
1
4
2

1
2
3

3

3
3
1
2
2
3

21

20

3
1

Athugasemdir;
Tölur þær, sem hér eru yfir fjölda nemenda á námskeiðunum, eru ekki endanlegar vegna þess
að starfstima skólanna er ekki lokið. Af sömu ástæðu getur nemendur úr öðrum skólum fjölgað
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Fylgískjal II.
Húsmæðraskólar.
Rekstrarkostnaður 1973 (í þús. kr.).
Laun kennara
Föst laun
Hallormsstadur . . .
Akureyri .................
Varmaland .......... ..
Staðaríell ...............
Isafjörður...............
Blönduós ...............
Langamýri .............
Laugaland .............
Laugar ...................
Laugarvatn ...........

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Alls kr.

Annað

Viðhald

Annar
rekstrarkostnaður

258
896
410
395
512
917
917
517
906
659

954
349
904
959
130
279
337
156
253
700

1 405
631
1 516
424
662
0
217
1 531
366
647

1 671
575
766
481
463
1 259
498
722
216
1 444

22 387

5 021

7 399

8 095

1
1
2
2
2
I
1
2
1
3

Alls
5
3
5
4
3
3
2
4
2
6

288
451
596
259
767
455
969
926
741
450

Ríkisejóður

5=
=:
=:
=

42 902

3
2
4
4
3
3
2
4
2
5

784
977
917
259
463
197
195
136
497
261

Sýslufélag

+
+

1 504
474
679

+
+.
4’
+
+
+

304
258
774
790
244
1 189
6 216

36 686

Fylgiskjal III,
Húsmæðraskólar.
Stofnkostnaður.

Nafn skóla

Varmaland.........................
Staðarfell ...........................
Blönduós, skólahúsið ....
— kennarabúst...............
Langamýri1).......................
Laugaland, skóli ...............
— hl. í sundlaug...........
Laugar, S.-Þing. skóli . . .
— kennarabúst...............
Hallormsstaður, skóli ....
— kennarabúst...............
Laugarvatn, eldri skóli og
kennarabúst.....................
Laugarvatn, nýi skólínn2)

Kostn.
Samtals
31/12 Kostn. Kostn. Kostu. Kostn. Kostu. Kostn. Kostu. Kostn. Kostn. 31/12
1973
1964
1966
1967
1970
1965
1968
1969
1971
1972
1973
þús.
þús.
þús.
þús.
þús.
þús.
þús.
þús.
þús.
þús.
þÚS.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
6 720
792
3 118
573

974
0
0
1 024

274
0
0
915

1 678
825
1 125
2 235
123
2 847
20 036

136
0
0
1 152

1 291
145
0
2 507

216
4 571
0
2 177

843
2 007
0
1 224
144

36

0
1 713
0
557
1 909
0
0
0
248
0
0

0
0
0
946
201
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
86
0
0
0
0
0
0

45

806

475

l 691

256

248

45

10
9
3
11
2
1
1
3
2
3

454
229
118
095
340
678
825
170
265
355
094

672

120
804

955

52
3 401

6 485

2 371

65
4 851 13 773 19 420

0
2 095

0
1 746

0
181

2 964
54 323

6 123

8 643

4 659

9 921 21 460 25 365

6 543

2 893

267

105 910

1) Allur annar kostnaður færður á viðhald.
2) Ferðaskrifstofa rikisins greiddi 1970 kr. 10 millj. i stofnkostnaði v/gistihúsrekstrar.
Aiþt. 1974. A (96. Iögg.jafarþing).

179
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Nd.

421. Frumvarp til laga

[140. mál]

um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld.
(Eftir 2. umr. í Nd„ 7. apríl.)

1. gr.

4. gr. laganna orðist svo:
Gjald skv. 3. gr. má innheimta af öllum fasteignum við þær götur, sem bundið
slitlag hefur verið sett á og þar sem gangstéttir hafa verið lagðar, enda sé eigi
lengri tími en fimm ár liðinn frá því að slitlag var sett eða gangstétt lögð. Má
gjaldið neina allt að meðalkostnaði við þessar framkvæmdir.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

422. Breytingartillaga

[179. mál]

við frv. til 1. um breyt. á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 29. mars 1961.
Frá Pálma Jónssyni, Páli Péturssyni, Lárusi Jónssyni,
Braga Sigurjónssyni og Eyjólfi K. Jónssyni.
Við 1. gr. Við 110. gr. bætist:
Nú óskar meiri hluti sveitarstjórna í Norðurlandskjördæmi vestra eða eystra
að stofna sérstök landshlutasamtök, og skal þá ráðherra heimilt að staðfesta reglugerð slíkra samtaka, þrátt fyrir önnur ákvæði þessarar greinar.

Sþ.

423. Fyrirspurnir.

[227. mál]

I. Til utanrikisráðherra um erlend sendiráð á íslandi o. fl.
Frá Ingvari Gíslasyni.
1. Hve mörg eru ríkin, sem íslendingar hafa stjórnmálasamband við?
2. Hvaða erlend sendiráð starfa í Reykjavík?
3. Hve fjölmennt er allt starfslið hvers sendiráðs um sig, og hver eru stöðuheiti starfsmanna þeirra?
4. Hverjar eru skráðar eignir erlendra sendiráða og sendiráðsfólks hér á landi:
a) fasteignir,
b) bifreiðar?
5. Hversu mikið fjölskyldulið fylgir erlendum sendiráðsstarfsmönnum hér?
6. Hvaða ríkisstjórnir erlendar eða aðrir erlendir aðilar starfrækja hér á landi
fasta upplýsingastarfsemi og fréttamiðlun, og hve margt fólk vinnur að
slíkum störfum á vegum hvers um sig?
II. Til sjávarútvegsráðherra um rannsókn rækjumiða við Grímsey.
Frá Ingvari Gislasyni.
1. Hvað líður rannsókn rækjumiða við Grímsey?
2. Er vitað um stærð rækjustofnsins þar og veiðiþol?
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Ed.

424. Nefndarálit

T8. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 67 1971, um ahnannatryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á nokkrum fundum, fengið umsagnir um það
og rætt um efni þess við ráðuneytisstjóra heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis.
Nefndin er sammála um það, að breytingar þær á almannatryggingalögunum,
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, nnindu verða til hagsbóta fyrir fjölda sjúklinga
úti á landsbyggðinni. En þar sem, heildarendurskoðun Iaga um almannatryggingar
fer nú fram og í trausti þess, að við þá endurskoðun verði tekið tillit til sjónarmiða frumvarpsins, leggur nefndin til, að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
Eggert G. Þorsteinsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 8. apríl 1975.
Oddur Ólafsson,
form., frsm.
Albert Guðmundsson.

Ed.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Ásgeir Bjarnason.

425. Nefndarálit

Helgi F. Seljan,
með fyrirvara.
Steinþór Gestsson.

[30. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð íslands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt málið á fundum sínuin og sent það til umsagnar. Nefndin
leggur einróma til, að frumvarpið verði samþykkt með svofelldri
BREYTINGU:
2. gr. frumvarpsins hljóði svo:
Við 11. gr. laganna komi viðbót, svo hljóðandi:
Til eldri fiskiskipa mega lán nema einum fjórða hluta kaupverðs eða matsverðs,
þess er lægra reynist, og skulu þá meðtaldar eftirstöðvar af lánum sjóðsins sem
fyrir kunna að verða.
Alþingi, 7. april 1975.
Steingr. Hermannsson,
form.
Jón Árm. Héðinsson.

Ed.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Oddur Ólafsson.
Jón G. Sólnes.

426. Nefndarálit

Jón Árnason,
frsm,
Stefán Jónsson.

[33. mál]

um frv. til laga um sainræmda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
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Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundum sínum og leggur til, að frumvarpið
verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 7. apríl 1975.
Steingr. Hermannsson,
form.
Jón Árm. Héðinsson,
með fyrirvara.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Oddur Ólafsson.

Jón Árnason,
frsm.
Stefán Jónsson.

Jón G. Sólnes.

Sþ.

427. Frumvarp til fjáraukalaga

[228. mál]

fyrir árið 1972.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Til viðbótar við gjöld í 2. gr. fjárlaga 1972 er veitt:
Þús. kr.

00 Æðsta stjórn ríkisins aðundanskyldu Alþingi .....................................
01 Forsætisráðuneytið ...................................................................................
02 Menntamálaráðuneytið .............................................................................
03 Utanríkisráðuneytið .................................................................................
04 Landbúnaðarráðuneytið ...........................................................................
05 Sjávarútvegsráðuneytið ............................................................................
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .............................................................
07 Félagsmálaráðuneytið ...............................................................................
09 Fjármálaráðuneytið .................................................................................
10 Samgönguráðuneytið ................................................................................
11 Iðnaðarráðuneytið ......................................................................................
12 Viðskiptaráðuneytið ..................................................................................
13 Hagstofa íslands ........................................................................................
14 Ríkisendurskoðun ......................................................................................

5 005
16 430
194197
26 982
19 575
35 585
267 083
15 092
40141
651104
141425
498 662
52
2 942

Samtals

1 914 275

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Yfirskoðunarmenn ríkisreikninganna hafa afhent ráðuneytinu tillögur sínar
til fjárveitinga í fjáraukalögum fyrir árið 1972. Þeir leggja til, að aukafjárveitingar
séu veittar fyrir öllum umframgjöldum, sem ríkisreikningurinn 1972 sýnir.

Nd.

428. Nefndarálit

[130. mál]

um frv. til 1. um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá minni hl. heilbrigðis- og trvgginganefndar.
Ég tel rétt að skila séráliti um frumvarp tii laga um, ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, enda þótt
ég sé sammála meginefni þess og nmni greiða því atkvæði ásamt breytingartillögum nefndarinnar, ef sértillögur mínar ná ekki fram að ganga.
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Meginefni frumvarpsins felst að mínu mati í I. kafla þess sem fjallar um ráSgjöf og fræðslu um kynlíf og barneignir. Sá kafli hefur almennt gildi. Hann gerir
yfirvöldum skylt að veita fræðslu um, kynlíf og siðfræði kynlífsins í skólum landsins og aðra ráðgjöf sem allir eigi kost á um þessi mikilvægu svið mannlegs lifs.
Um kynlíf, getnaðarvarnir og barneignir hefur til skamms tima verið fjallað sem
feimnismál í furðuríkum inæli, og unglingar hafa oft ekki átt kost á annarri
fræðslu en þeirri sem þeir hafa snapað hjá jafnöldrum sínum, oft undir annarlegu tilfinningalegu fargi, eða í svokölluðum klámritum sem, fjárplógsmenn gefa
út í skjóli þessara óeðlilegu viðhorfa. Trausl þekking á kynlífi og siðfræði kynlífs er að mínu mati ein af forsendum þess að fólk geti lifað heilbrigðu og eðlilegu lífi, og því eru ákvæði I. kafla frumvarpsins afar mikilvæg.
Þar sem fyrsti kaflinn hefur almennt gildi fjalla siðari kaflarnir um undantekningar sem eru sjaldgæfar, annars vegar fóstureyðingar, hins vegar ófrjósemisaðgerðir og ákvæði sem tengd eru slíkum aðgerðum. í nefndinni tókst ekki samkomulag um það hver eigi að hafa ákvörðunarvald um fóstureyðingu, en þar tel
ég vera um slíkt siðferðilegt grundvallaratriði að ræða að ekki verði hjá því komist að ég geri grein fyrir ágreiningi minum við aðra nefndarmenn.
Stjórnarfrumvarp um þessi efni var upphaflega flutt á 94. löggjafarþingi. Þar
var m. a. að finna svo hljóðandi ákvæði um fósturevðingar:
„Fóstureyðing er heimil:
1. að ósk konu, sem búsett er hér á landi eða hefur íslenskan rikisborgararétt, ef aðgerðin er framkvæmd fyrir lok 12. viku meðgöngutímans og ef engar
læknisfræðilegar ástæður mæla móti aðgerð. Skilyrði er, að konan hafi verið frædd
um áhættu samfara aðgerð og hafi hlotið fræðslu um, hvaða félagsleg aðstoð
stendur til boða i þjóðfélaginu fyrir þungaða konu og við barnsburð."
Þetta ákvæði um ákvörðunarrétt konu er gersamlega fellt niður i þeirri nýju
gerð frumvarpsins sem nú liggur fyrir þingi. Þess i stað hefur ákvæðum kaflans
verið brevtt þannig að þau eru í raun svipuð og ákvæði gildandi laga eins og
þau hafa verið framkvæmd siðustu árin. Raunar má færa rök að því að ákvæði
nýja frumvarpsins séu lakari en reglur gildandi laga; að minnsta kosti komst
Tómas Helgason pirófessor svo að orði i viðtali við nefndina að hann vildi heldur
búa við núgildandi lög um skeið en ákvæði frumvarpsins, að því er fóstureyðingar varðar.
Þvi hefur verið haldið fram að sá kafli, sem áðan var vitnað til, feli i sér
„frjálsar fóstureyðingar“. Sú er ekki raunin. Ákvörðunarréttur konunnar er bundinn ströngum skilyrðum:
1. Lengd meðgöngutima verður að vera innan við 12 vikur.
2. Engar læknisfræðilegar ástæður mega mæla gegn aðgerð.
3. Konan verður að ræða vandamál sin við sérfróða aðila.
Hér er um að ræða strangari skilyrði en i sumum nágrannalöndum okkar,
t. a. m. Danmörku.
Það er ekki fyrr en að þessum skilvrðum uppfylltum sem til ákvörðunar
kemur. 1 fyrra frumvarpinu var lagt til að ákvörðunarvaldið yrði i höndum konunnar innan þessara þröngu marka, en í því frumvarpi, sem nú liggur fyrir, er
lagt til að konan hafi ekkert ákvörðunarvald, heldur séu hinar örlagaríkustu
ákvarðanir, sem varða lif hennar og framtíð, teknar af embættismönnum og sérfræðingum á tilteknum þröngum sviðum.
Allir hljóta að vera sammála um, að fóstureyðing er neyðarúrræði, og ekki
síst þeir sem sjálfir verða að glíma við þá örlagariku ákvörðun. Slík aðgerð hlýtur
að verða mjög nærgöngul við tilfinningar, skaphöfn og samvisku hverrar konu;
hún er vandamál af því tagi sem enginn getur skorið úr nema einstaklingurinn
sjálfur; hún er í hópi þeirra persónubundnu viðfangsefna sem flestir einstaklingar verða að glíma við einhvern tíma á lifsleiðinni og eru hluti af þeirri vegsemd
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og þeim vanda að vera maður. Þess vegna á vald til ákvörðunar um fóstureyðingu enga siðferðilega stoð nema hjá konunni sjálfri. Því er stundum haldið fram
í áróðri að ákvörðunarvald konu feli í sér siðferðilegt undanhald og aukna lausung. Þessu er öfugt farið. Um leið og konu er tryggður sá réttur sem henni ber
er lögð á hana hliðstæð siðferðileg ábyrgð. Hitt er siðferðilegur flótti ef kona
getur gert „kerfið“ ábyrgt fyrir persónubundinni ákvörðun af þessu tagi, og einstaklingar sem telja sig til þess bæra að taka slikar ákvarðanir fyrir aðra hafa
mjög brenglaðar hugmyndir um það hvað í siðgæði felst.
Af þessum ástæðum og mörgum öðrum flyt ég á sérstöku þingskjali breytingartillögur þess efnis að ákvæðunum um ákvörðunarvald konu verði breytt i
upphaflega gerð. Jafnframt vil ég vara alvarlega við þvi að samþykkja lagaákvæði
sem ganga i berhögg við sjónarmið sívaxandi hluta þjóðarinnar og verða orðin
gersamlega úrelt eftir skamma hríð.
Höfundar upphaflega frv. voru Pétur H. J. Jakobsson prófessor, Guðrún Erlendsdóttir hæstaréttarlögmaður, Tómas Helgason prófessor og Vilborg Harðardóttir blaðamaður, en starfsmaður nefndarinnar var Svava Stefánsdóttir félagsráðgjafi.
Þessi starfshópur vann verk sitt af óvenjulegri gerhygli að mínu mati, en hann
hefur að undanförnu sætt ómaklegu og lítt rökstuddu aðkasti. Heilbrigðis- og
trygginganefnd neðri deildar óskaði eftir umsögn þessa starfshóps um hina nýju
gerð frumvarpsins og gagnrýni þá sem fram hefur komið, og fylgir sú umsögn
þessu nefndaráliti sem fylgiskjal I. Einnig birtist sem fylgiskjal II ályktun frá
Kvenréttindafélagi íslands.
Alþingi, 10. apríl 1975.
Magnús Kjartansson.

Fylgiskjal I.
2. apríl 1975.
Um frumvarp til laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir
og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis hefur sent okkur greinargerð landlæknis um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir (frumvarp), dags. 5. mars 1975,
til þess að við getum gert athugasemdir við gagnrýni hans á nefndaráliti okkar,
greinargerð og frumvarpi til nýrra iaga um þetta efni, sem gefið var út sem rit
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis 4/1973.
Að gefnu þessu tilefni viljum við undirrituð, sem ásamt Pétri heitnum Jakobssyni prófessor sömdum frumvarp til laga um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir,
er birtist með nefndaráliti í riti heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins nr.
4/1973, taka fram eftirfarandi varðandi endurskoðun frumvarpsins og núverandi
mvnd þess:
Við teljum óþarfa að taka
yfirumsjón með framkvæmd og
lif og barneignir. Það leiðir af
þeim heilbrigðisstofnunum, sem
þessu tagi, sbr. 3. gr.

I. kafli, 1. gr.
sérstaklega fram, að landlæknir hafi á höndum
uppbyggingu ráðgjafar og fræðslu varðandi kynsjálfu sér, þar sem hann hefur yfirumsjón með
gert er ráð fyrir að veiti ráðgjöf og þjónustu af
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I. kafli, 7. gr.
Til að taka af allan vafa álitum við heppilegt, að 7. grein orðist á þessa leið:
„Fræðsluyfirvöld skulu veita fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlifsins á skyldunámsstigi í skólum landsins. Einnig skal veita fræðslu á öðrum námsstigum.*' En
málsgreinin „Skólalæknir*1 o. s. frv. falli niður.
Teljuin við, að þannig só það ákveðið tilgreint hver beri ábyrgð á fræðslu í
skólum og að eðlilegast sé, að þessi fræðsla fari fram í tengslum við annað almennt námsefni. Að öðrum kosti teljum við hættu á, að kynferðismál haldi áfram
að vera meðhöndluð sem sérstök feimnismál, eins og verið hefur.
II. kafli, 9. gr.
Við eru enn þeirrar skoðunar, að 9. gr. 1. tl. frumvarpsins frá 1973 eigi fullan
rétt á sér, og leggjum áherslu á, að þar er ekki um algerlega „frjálsar'* fóstureyðingar að ræða. Ákveðin skilyrði eru sett, þ. e. um, lengd meðgöngutima, að
engar læknisfræðilegar ástæður mæli móti aðgerð og að konan hafi verið frædd
um áhættu samfara aðgerð og um hvaða félagsleg aðstoð henni stendur til boða
ef hún gengur með barn og fæðir það.
Gert er ráð fvrir, að konan hafi samráð við lækni og félagsráðgjafa þótt
endanleg ákvörðun liggi hjá henni sjálfri. Konan þarf að geta rætt við þessa aðila
um vandamál sitt og allar aðstæður sem áhrif hafa á ákvörðunartöku og þarfnast
í flestum tilvikum fræðslu, leiðbeininga og stuðnings i þeim erfiðu kringumstæðum sem fyrir hendi eru, þegar sótt er um fóstureyðingu. Hins vegar er óeðlilegt,
að ekki sé tekið fullt tillit til eigin mats á aðstæðum og afstöðu konu, sem bera
skal endanlega ábyrgð á þeirri ákvörðun sem tekin verður, á hvorn veginn sem
er, og taka afleiðingum hennar.
Það eru sjálfsögð mannréttindi konu að fá að ráða því sjálf, hvort hún fæðir
og elur upp barn, en ýmsar ástæður geta legið til þess, að sú ákvörðun sé tekin
eftir þungun, t. d. þegar getnaðarvarnir bregðast eða aðstæður breytast. Ekki eru
það síður mannréttindi barns að fæðast velkomið og alast upp við sómasamleg
skilyrði.
Fóstureyðing er neyðarúrræði, en að sjálfsögðu hlýtur alltaf að vera matsatriði hvað er neyð, á sama hátt og það vrði túlkunaratriði ákvörðunaraðila skv.
núverandi frumvarpi, hversu þungt hinar mismunandi félagslegu ástæður eiga að
vega. Það, sem einum er óbærilegt, kann að vera þolanlegt öðrum, en það hlýtur
alltaf að vera mat, sem hver og einn verður að gera upp við sig sjálfur og enginn
annar getur dæmt um — hversu sérmenntaður sem hann er.
Við teljum því, að 9. grein frumvarpsins ætti að haldast óbreytt frá upphaflegri gerð og í samræmi við það einnig aðrar greinar II. kafla.
II. kafli, 13. gr.
1 13. gr. núv. frumvarps er kveðið á um, að hafi konu verið synjað um aðgerð
í einu sjúkrahúsi, sé ekki heimilt að framkvæma aðgerðina á öðru sjúkrahúsi
nema leyfi eftirlitsnefndar skv. 28. gr. komi til.
Þetta ákvæði teljum við mjög varhugavert, þar sem augljóst er, að slikt neitunarvald einstaks sjúkrahúss eða starfsfólks þess getur tafið framkvæmd aðgerðar
úr hófi og konur verið misrétti beittar t. d. vegna búsetu.
IV. kafli, 26. gr.
Vegna þess, sem fram hefur komið í bréfi landlæknis og í fréttatilkynningu
stjórnar Læknafélags Islands, teljum við nauðsynlegt, að bætt verði inn i 26. grein
núverandi frumvarps á eftir orðunum „heilbrigðisyfirvöldum ber að hafa eftirlit
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með framkvæmd laganna" ... svo hljóðandi setningu: „og sjá um, að á sjúkrahúsum
rikisins sé hægt að framkvæma þær aðgerðir sem lögin gera ráð fyrir. Stuðla
ber að samræmi" o. s. frv.
Athugasemdir við bréf landlæknis frá 5. mars 1975.
Fullyrðingar landlæknisins, sem fram, koma i þessu skrifi, þykja okkur litt
sæmandi einum æðsta embættismanni heilbrigðismála landsins. Ásökun hans um,
að rit okkar sé ekki unnið af vandvirkni, teljum við grófa móðgun við nefndarmenn, sérstaklega formanninn og starfsmann nefndarinnar. Að baki nefndarálitinu liggur geysileg vinna við gagnaöflun og eftirrannsókn á hópi kvenna, sem
framkvæmd var fóstureyðing hjá á Fæðingadeild Landspitalans, á árunum 1966 og
1967. Fullyrðing landlæknis um, að auðvelt hefði verið að skrifa læknum landsins
og kanna afdrif kvenna er hafði verið synjað um fóstureyðingu, sýnir að okkar
dómi furðulegan ókunnugleik hans á afgreiðslu umsókna um fóstureyðingar og
þeim örðugleikum sem eru þvi samfara að afla upplýsinga frá læknum um ótiltekinn hóp fólks.
Við reyndum að vanda til nefndarálitsins eins og okkur framast var unnt og
þykir að sjálfsðgðu leitt að geta ekki fullnægt „ströngum krðfum" landlæknisins
um vandvirkni. Þess má þó geta, að verulegum örðugleikum var bundið að vinna
úr gögnum, sem geymd voru hjá embætti hans, þar eð öll gögn, sem málin varða,
voru ekki einu sinni geymd á einum stað, þannig að þau væru aðgengileg. Varð
það m. a. til þess, að ekki voru birtar i ritinu fullar upplýsingar um endalok tilraunar til ólöglegrar fóstureyðingar, sem fyrrv. landlæknir vikur að i bréfi sinu
frá 3. okt. 1973. Viljum við í þvi sambandi vísa ásökun núverandi landlæknis
um að réttu máli sé hallað til föðurhúsanna.
Ásökun landlæknis um rangfærslu á tölum hefur þegar verið svarað í bréfi
frá 30. jan. 1974, undirrituðu af formanni okkar nefndar, Pétri heitnum prófessor
Jakobssyni, og bornar fram þær leiðréttingar á tölum, sem, við töldum ástæðu til.
Tilraunir landlæknis til að réttlæta synjun á 12 umsóknum vegna rauðra
hunda á árinu 1964 eru næsta óþarfar. Ekki fólst af okkar hálfu nein ásökun i
birtingu upplýsinga um þessar synjanir. Aðeins var verið að kynna staðreyndir.
Ekki verður þó hjá komist að minna á, að þekking á fósturskemmdum vegna
rauðra hunda var þegar fyrir hendi fyrir árið 1960 og ekki ástæða til að skoða
töflu á bls. 72 í nefndaráliti okkar í neinu sérstöku ljósi þess vegna. Landlæknir
vill einnig benda leikmönnum á, að „alls ekki“ er talin hætta á fósturskemmdum
ef smit verður eftir 12. viku meðgöngutímans. Hins vegar bendir landlæknir réttilega á síðar í skrifi sinu, að mat á tímalengd meðgöngutíma feli í sér a. m. k. hálfs
mánaðar skekkju. Skiptir þá ekki miklu máli þó hann telji, að alls ekki sé hætta
á fósturskemmduin eftir 12. viku meðgöngutima, ef ekki er hægt að ákvarða meðgöngutimann nákvæmlega. í þessu sambandi minnist hann og á, að á árunum
1966 til 1970 hafi nefnd sú, sem landlækni er tll aðstoðar um afgreiðslu á umsóknum um, fóstureyðingar og vananir, aðeins synjað 6 umsóknum af 79. Ekki
hefur okkur tekist að átta okkur á hvernig þessi umsóknafjöldi er fundinn, en
vera má, að þar sé um að kenna óvandvirkni okkar. Rétt er og að minna á, að
synjunum umsókna um fóstureyðingu i Danmörku og Sviþjóð verður á engan
hátt lfkt við synjanafjölda hér, þar eð umsóknir þar eru hlutfallslega fleiri en
hér á landi.
Ábending landlæknis um, að okkur hafi borið að kanna afdrif barna þeirra
kvenna, sem synjað var um fóstureyðingu vegna rauðra hunda, er út i hött. Nægir
aðeins i því sambandi að minna á málaferli og blaðaskrif, sem orðið hafa nýlega
i sambandi við eitt slikt tilfelli, svo og innlendar og erlendar rannsóknir um áhrif
rauðra hunda á fóstur.
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Landlæknir getnr um, að erfitt só að dæma ákvörðunartökur manna allt að
8 ár aftur i timann. Það er rétt, enda er aðeins skýrt frá þeim í nefndaráliti okkar.
Lengd meðgöngutima skiptir ekki máli i þessu sambandi, nema þvi aðeins að hún
hafi verið talin fram sem ástæða til synjunar.
Þá vikur landlæknir að fósturevðingarlögum í nágrannalöndum og gagnrýnir
vfirlit, sem fylgir nefndaráliti okkar. Þetta yfirlit er byggt á skýrslum Alþjóðasamtaka um fjölskylduáætlanir. Yfirlitið skýrist nægjanlega með þvi að lesa það
sem á undan er skrifað og landlæknir telur, að sé ekki í samræmi við það. Hann
bendir réttilega á, að fóstureyðingarlög í Evrópu og N-Am,eríku hafi yfirleitt orðið
frjálslegri að gerð og i framkvæmd á undanförnum árum, en þó með undantekningum, þ. e. i Búlgaríu, Póllandi og Rúmeniu. Rétt er að bæta við í þessu sambandi
að löggjöf nágrannalandanna hefur um allnokkurt skeið verið mun frjálslegri en
okkar, a. m. k. í framkvæmd, og gengur nú iafnvel enn lengra í frjálsræðis átt en
við gerðum tillögur um í frumvarpi okkar. Landlæknir telur, að fóstureyðingum
hafi yfirleitt fjölgað stórlega við tilkomu frjálslegri löggjafar. Hið rétta er, að löglegum fóstureyðingum hefur vfirleitt fjölgað við tilkomu frjálslegri lðggjafar, sums
staðar verulega, en annars staðar tiltölulega lítið. Landlæknir segir líka, að sér
sýnist aðalhvati frjálsrar löggjafar, t. d. í Austur-Evrópu og Bandaríkjunum, hafi
verið mikill fjöldi ólöglegra fóstureyðinga. Þetta hefur verið tekið inn i röksemdafærsluna, en liklega má sin ekki minna almennt viðhorf til mannréttinda, svo sem
segir í dómi Hæstaréttar Bandarikja N-Ameriku, sem landlæknir vitnar í ofar á
sömu siðu i skrifi sinu.
Landlæknir ræðir um hættur við fóstureyðingar. Rétt er að vekja athvgli á,
að þeim eru gerð miklum mun ítarlegri skil i nefndaráliti okkar á bls. 177—194.
t þessu sambandi segir landlæknir: „Þrátt fyrir löggjöf um frjálsar fóstureyðingar
er ekki við því að húast að þessar eftirverkanir minnki eða hverfi fyrr en „fordómar“ gegn aðgerðinni hverfa í þjóðfélagi. Fyrr en sú breyting hefur átt sér
stað er vart hægt að tala um að konan öðlist frjálst val.“ Rétt er að benda á, að
hér skapast vitahringur, sem ekki verður lagfærður með frjálslegri löggjöf, sem
tekur tillit til sjálfsagðra mannréttinda konunnar.
Landlæknir víkur nokkrum sinnum að ólöglegum fóstureyðingum á tslandi
og telur á bls. 6, að þær séu allar götur miög sjaldgæfar, á bls. 9 segir hann:
„mér er ekki kunnugt um að slíkar aðgerðir fari fram á fslandi nú, enda er auðvelt að fylgjast með þvi“ (sic). Og loks á bls. 11: „ólöglegar fóstureyðingar eru
ekki framkvæmdar hér á landi, svo vitað sé“. Ekki kunnum við heldur að tilfæra
dæmi um ólöglegar fósturevðingar hér á landi önnur en það sem um er getið i
nefndaráliti okkar og i bréfi fyrrverandi landlæknis. Hins vegar er vitað, að verulegur hópur kvenna hefur farið til Englands og fengið þar framkvæmda fóstureyðingu. Var þess getið í dagblaði nýlesa, að upplýsingar hefðu fengist þaðan um
115 konur sem þangað hefðu farið s. I. 5 ár 0« fengið framkvæmda slika aðgerð.
t almennri umræðu um áhrif frjálslegri löggiafar um fóstureyðingar vikur
landlæknir að því, að í Sviþióð hafi minnkað notkun getnaðarvarna eftir að fóstnrevðingar voru gerðar frjálsari. t þvi sambandi má benda á, að honum láist að
geta um, að samtimis hefur miög verið klifað á óæskilegum áhrifum getnaðarvarnalvfja. Sá áróður hefur kannske ekki siður orðið til þess að draga úr notkun
þeirra. Almennt má segja, að óliklegt sé, að til lengdar muni konur frekar gripa
til fóstureyðinga en getnaðarvarna og stappar nærri móðgun við upplýstar konur,
eins og þær er búa á tslandi að gera ráð fyrir slíku.
I'm almennar reglur varðandi læknisaðgerðir geta flestir verið sammála, þ. e.
að tilgangnr læknisaðgerða sé að lækna og lina þjáningar og hindra þær að svo
miklu levti sem unnt er. Einmitt þetta er haft í huga þegar við leggjnm til, að það
sé fyrst og fremst konunnar að ákvarða hvort hún bindi enda á meðgöngu strax
í upphafi eða fæði barn.
Alþt. 1974. A (96. lðgnjafarþing).
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Vegna vandlætingarinnar í bréfi landiæknis verður ekki hjá þvi komist að
vekja athygli á, að upplýsing hans (á bls. 11) um, að tæplega 2% umsókna til
nefndar er fjailar um fóstureyðingar hafi verið svnjað, er lítils virði. Á grundvelli hennar verður ekkert sagt með vissu um, að konur muni „ekki ganga bónleiðar til búðar ef þær óska eftir fóstureyðingu**, ef það frumvarp sem nú liggur
fyrir nær fram að ganga. Til þess að upplýsing sem þessi komi að gagni verður
að segja hve umsóknir, sem nefndinni bárust, voru margar. Enn fremur verður
að benda á, að sá umsóknafjöldi takmarkast af gildandi lögum, en ekki af óskum
eða félagslegum þörfum kvenna til að binda endi á meðgöngu með fóstureyðingu.
Rétt er enn einu sinni að vekja athygli á því, að í lagafrumvarpi því, er við
sömdum, er ekki gert ráð fyrir að neinn læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður
verði þvingaður til að gera neitt það er hann telur sig samvisku sinnar vegna
ekki getað aðhafst. Jafnframt er nauðsynlegt að vekja athygli á því, að eigi ákvæði
frumvarps okkar ekki að verða pappírsgagn eitt verði ríkið að sjálfsögðu að sjá
fyrir möguleika á framkvæmd laganna.
Landlæknir lýkur skrifi sínu með því að segja, að verði fóstureyðingar að
beiðni konu lögboðnar i flestum nágrannalöndum og jafnframt komi i Ijós, að
framkvæmd þess frumvarps, sem hér uin ræðir, hafi í för með sér misrétti, sé
liklegt að við verðum að endurskoða lögin og breyta þeim, þvi að við getum ekki
haft í gildi lög, sem i framkvæmd eru að verulegu leyti frábrugðin lögum nágrannalanda. Þær forsendur sem hér eru settar fram eru þegar fyrir hendi, lög
í nágrannalöndunum og framkvæmd þeirra eru þannig, að nauðsynlegt er að semja
lög hér i samræmi við frumvarp okkar. Þegar er ljóst misréttið sem það frumvarp,
sem nú liggur fyrir, mun hafa í för með sér.
Með mikilli virðingu,
Guðrún Erlendsdóttir
hæstaréttarlögmaður

Vilborg Harðardóttir
blaðamaður

Tómas Helgason
prófessor, dr. med.

Svava Stefánsdóttir
félagsráðgjafi
ritari nefndarinnar

Heilbrigðis- og trygginganefnd
neðri deildar Alþingis
Reykjavík.
Fylgiskjal II.
Stjórn Kvenréttindafélags íslands telur ástæðu til þess að gera athugasemd
við það, að nefnd, sem skipuð var af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra til
þess að undirbúa endurframlagningu frumvarps til laga um ráðgjöf og fræðslu
varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, skuli
eingöngu hafa verið skipuð körlum. Telur K.R.F.Í. það skilyrðislausa kröfu, að
konur séu ekki sniðgengar við nefndaskipanir, og þó sérstaklega þegar um er að
ræða mál, sem snertir konur jafnmikið og það viðkvæma vandamál, sem hér um
ræðir.
Stjórn K.R.F.t. telur, að I. kafli frumvarpsins, sem í meginatriðum er samhljóða í báðum útgáfum frumvarpsins, sé til mikilla bóta. Stjórnin telur brýna
þörf fyrir þá ráðgjöf og fræðslu, sem þar er gert ráð fyrir, og telur, að leggja
beri ríka áherslu á, að sem allra fyrst verði komið á slikri fræðslu- og ráðgjafaþjónustu um allt land, í sambandi við heilsugæslustöðvar, hjá einstaklingum, og
leggur stjórn K.R.F.Í. mikla áherslu á kynfræðslu í skólum landsins.
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Varðandi II. kafla frumvarpsins telur stjórnin, að fóstureyðing sé neyðarúrræði, sem eingöngu skuli gripa til, þegar heilsufar konu eða félagslegar aðstæður
mæla eindregið gegn því, að meðgöngu sé haldið áfram.
Að þvi er varðar mat á þvi, hvort þungi skuli hindraður vegna félagslegra
aðstæðna, „áður en fóstrið hefur náð lífvænlegum þroska“, telur meiri hluti stjórnarinnar, að venjuleg kona sé þess umkomin að taka sjálf endanlega ákvörðun, eftir
að hún hefur hlotið allar þær upplýsingar, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu.
Meiri hluti stjórnarinnar telur ekki ástæðu til þess að óttast, að ábyrgðartilfinningu kvenna sé svo ábótavant, að heimild þessi verði misnotuð, og bendir á þá
staðreynd, að hverri inanneskju er ætlað að taka örlagaríkar ákvarðanir í lífinu
og bera ábyrgð á sjálfri sér og börnum sínum.
Meiri hluti stjórnar K R.F.l. telur varhugavert að leggja slíkt mat í hendur
dómkvaddra sérfræðinga, sem væru þess vart betur umkomnir að meta viðkvæm
og óljós félagsleg vandamál en konan sjálf. Aftur á móti gæti bið á ákvörðun
nefndarinnar orðið til þess, að mál yrði tafið of lengi, og þar með valdið örlagaríku og óbætanlegu tjóni, sem því miður eru dæmi til.
Verði frumvarp þetta að lögum, telur stjórn K.R.F.l. nauðsynlegt að þau séu
endurskoðuð innan 3 ára.
Reykjavik, 25. jan. 1975.
F. h. stjórnar Kvenréttindafélags íslands
Guðný Helgadóttir, formaður.
TIL ALÞINGIS
c/o Ellert B. Schram, alþingismaður.

Nd.

429. Breytingartillögur

[130. mál]

við frv. til 1. um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
1. 9. gr. orðist svo:
Fóstureyðing er heimil:
1. að ósk konu, sem búsett er hér á landi eða hefur íslenskan rikisborgararétt, ef
aðgerðin er framkvæmd fyrir lok 12. viku meðgöngu og ef engar læknisfræðilegar ástæður mæla móti aðgerð. Skilyrði er, að konan hafi verið frædd um áhættu
samfara aðgerð og hafi hlotið fræðslu um, hvaða félagsleg aðstoð stendur til
boða i þjóðfélaginu fyrir þungaða konu og við barnsburð,
2. að læknisráði og i viðeigandi tilfellum að undangenginni félagslegri ráðgjöf:
a) Þegar ætla má, að heilsu konu, likamlegri eða andlegri, sé hætta búin af
áframhaldandi meðgöngu og fæðingu.
b) Þegar ætla má, að barn, sem kona gengur með, eigi á hættu að fæðast vanskapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar i fósturlífi.
c) Þegar sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu konu
eða barnsföður til að annast og ala upp barn.
d) Þegar ætla má, að þessi þungun og tilkoma barns verði konunni og hennar
nánustu erfið vegna félagslegra ástæðna, sem ekki verður ráðin bót á.
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e) Þegar konan getur ekki vegna æsku eða þroskaleysis, þegar þungun á sér
stað, annast barnið á fullnægjandi hátt.
f) Ef konu hefur verið nauðgað eða hún orðið þunguð sem afleiðing af öðru
refsiverðu atferli.

2. 11. gr. orðist svo:
1. Fóstureyðingu má framkvæma samkvæmt 9. gr. 1. tölulið þessara laga, þegar
fyrir liggur umsókn konu og greinargerð læknis um, að ekkert læknisfræðilegt
mæli gegn aðgerð og skilyrðum um meðgöngutímalengd og fræðslu sé fullnægt.
2. Fóstureyðingu má framkvæma samkvæmt 9. gr. 2. tölulið a, b og c, þegar fyrir
liggur umsókn konu og greinargerð læknis um nauðsyn aðgerðar.
3. Fóstureyðingu má framkvæma samkvæmt 9. gr. 2. tölulið, d, e og f, þegar fyrir
liggur umsókn konu, studd greinargerð heimilislæknis eða félagsráðgjafa um
nauðsyn aðgerðarinnar, ásamt vottorði aðgerðarlæknis um, að skilyrðum 10. gr.
laga þessara um lengd meðgöngutima sé fullnægt.
Umsókn og vottorð skulu rituð á þar til gerð eyðublöð.
3. 13. gr. orðist svo:
1. Konan skal að jafnaði sjálf standa fyrir umsókn sinni um fóstureyðingu.
2. Ef hún er vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða af öðrum ástæðum
ófær um að gera sér grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, er heimilt að veita leyfi
til aðgerðarinnar samkvæmt umsókn sérstaklega skipaðs lögráðamanns.
3. Sé konan yngri en 16 ára eða svipt sjálfræði, skulu foreldrar eða lögráðamaður
taka þátt í umsókn með henni, nema sérstakar ástæður mæli gegn þvi.
4. Ef mögulegt er, skal barnsfaðir taka þátt i umsókn konunnar, nema sérstakar
ástæður mæli gegn þvi.

Nd.

430. Nefndarálit

[130. mál]

um frv. til laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá meiri W. heilbrigðis- og trvgginganefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. þetta á mörgum fundum, kynnt sér umsagnir um
sama efni, er bárust í fyrra, og enn fremur allmörg erindi, sem henni og
einstökum nefndarmönnum hafa borist á yfirstandandi þingi. Hafa nefndarmenn
ekki orðið sammála um afgreiðslu frv. Meiri hl., sem skipaður er undirrituðum
alþingismönnum, leggur til, að frv. verði sainþvkkt með nokkrum breytingum, og
flytur nefndin breytingartillögur þar um á sérstöku þingskjali. Enn fremur áskilja
þeir, sem meiri hlutann skipa, sér rétt til að flytja eða fylgja frekari breytingartillögum. Minni hl. (MK) mun skila séráliti, og Karvel Pálmason hefur fyrirvara
um fylgi við 9. gr. 1.
Almennt mun viðurkennt, að þörf sé löggjafar um þau efni, sem frv. þetta
fjaitar um. Kona, sem æskir fóstureyðingar, þarf að vita hvaða aðstæður veita henni
rétt til þess að fá hana framkvæmda, og sá tæknir, er aðgerðina framkvæmir, verður
einnig að stvðjast við lðg og reglur.
Hér á landi er löggjof um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir gömul og úrelt
á margan hátt. Lög nr. 38/1935, um leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn því
að verða barnshafandi og um fóstureyðingar, og lög nr. 16/1938, um að heimila í
viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma i veg fyrir að það auki kyn sitt, bera
þessu ljósan vott. t löggjöf þessa vantar ítarleg ákvæði um ráðgjöf og fræðslu um
kvnlíf og barneignir, sem bæta þarf úr og gera á með tögfestingu I. kafla þessa frv.
Að dómi nefndarmanna er þörfin fyrir nýja lagasetningu ótvíræð. Ágreiningurinn i nefndinni lýtur eingöngu að II. kafla frv. um fóstureyðingar.
frv. um
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Frv. um sama efni var flutt á siðasta þingi. Þar var gert ráð fyrir, að fóstureyðing að ósk konu væri heimil að uppfylltum vissum skilyrðum, sbr. 9. gr. 1. tölul.
(95. mál). Þetta ákvæði olli miklum deilum innan þings og utan. Mikill meiri hluti
þeirra umsagna um frv., er heilbrigðis- og trygginganefnd bárust, var andvígur þessu
ákvæði og vitað var um mikla andstöðu gegn því á Alþingi. Frv. náði þvi ekki fram
að ganga á því þingi.
Hinn 1. nóv. s. 1. skipaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra nefnd þriggja
manna til þess að endurskoða frv. og undirbúa endurframlagningu þess. Nefndin varð
sammála um nokkrar breytingar á upphaflega frv. og lýtur sú veigamesta að 9. gr.
þess. í stað heimildar til fóstureyðingar að ósk konu er nú lagt til, að fóstureyðingar
skuli heimilar af félagslegum ástæðum einum saman, og talin upp nokkur atriði,
sem taka skal tillit til við mat á aðstæðum. Skilyrði fóstureyðingar er nú sem hingað
til vottorð tveggja lækna eða vottorð læknis og félagsráðgjafa, sé hann til staðar
í viðkomandi heilsugæsluumdæmi. Þrátt fyrir þetta ákvæði er ljóst af orðalagi 1.
töluliðar 9. gr., að allt frumkvæði að fóstureyðingu er hjá konunni sjálfri og um
endanlegan úrskurð læknis ber fyrst og fremst að miða við mat konunnar á eigin
aðstæðum og gildandi lagareglum.
Að mati undirritaðra mun samþykkt 9. gr. frv., eins og hún er nú, hafa í för
með sér rýmkun á heimild til fóstureyðinga frá gildandi lögum. Með frv. er reynt
að tryggja einfalda og skriffinnskulitla aðferð við að fá fóstureyðingu framkvæmda,
hvar sem konur eru búsettar á landinu, og samræmda framkvæmd um land allt.
Miðað við þessar forsendur og ýmsar fleiri, sem vikið verður að í framsögu,
leggur meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði samþykkt með nokkrum breytingum.
Alþingi, 10. apríl 1975.
Jón Skaftason,
Þórarinn Sigurjónsson,
Ragnhildur Helgadóttir.
form., frsm.
fundaskr.
Guðmundur H. Garðarsson.
Karvel Pálmason.

Nd.

431. Breytingartillögur

[130. mál]

við frv. til laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlif og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá heilbrigðis- og trvgginganefnd.
1. Við 2. gr. bætist nýr liður, nr. 4, svo hljóðandi:
Ráðgjöf og fræðslu varðandi þá aðstoð, sem konunni stendur til boða í
sambandi við meðgöngu og barnsburð.
2. Við 7. gr. Greinin orðist þannig:
Fræðsluyfirvöld skulu í samráði við skólayfirlækni veita fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlífsins á skyldunámsstigi í skólum landsins. Einnig skal
veita þessa fræðslu á öðrum námsstigum.
3. Við 9. gr. 1. tl.
a. í stað orðsins „óbærileg" komi: of erfið.
b. Orðið „fátæktar“ í b-lið falli niður.
4. Við II. gr. 1. málsgr. orðist þannig:
Áður en fóstureyðing má fara fram, verður að liggja fyrir skrifleg rökstudd greinargerð tveggja lækna, eða læknis og félagsráðgjafa sé eingöngu um
félagslegar ástæður að ræða, enda sé hann starfandi í viðkomandi heilsugæsluumdæmi. Annar þessara lækna sé sérfræðingur i kvensjúkdómum eða almennum skurðlækningum við það sjúkrahús, þar sem aðgerðin fer fram, en hinn
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5.
6.

7.

8.
9.

10.
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að jafnaði sá læknir eða félagsráðgjafi, sem ráðlagt hefur konunni að leita
sjúkrahúss þessara erinda.
Við 12. gr. í stað orðsins „óhlutlægan“ komi: óhlutdrægan.
Við 13. gr. 5. tölul. 2. málsgr. orðist þannig:
Hætti kona við aðgerð ber henni að staðfesta þann vilja sinn skriflega.
Sé konu synjað um aðgerð á sjúkrahúsi skal henni og þeim, er undir greinargerð rita, tilkynnt það strax skriflega. Getur konan þá tafarlaust leitað þeirra
úrræða, sem kveðið er á um í 28. gr., og er þeim, sem undir greinargerð hefur
ritað, skylt að aðstoða hana í því.
Við 15. gr. Greinin orðist þannig:
Einungis læknar mega framkvæma fóstureyðingu. Fóstureyðingu má aðeins framkvæma í sjúkrahúsum, þar sem sérfræðingur á sviði kvenlækninga
eða sérfræðingur í almennum skurðlækningum starfar og ráðherra hefur viðurkennt í þessu skyni.
Við 19. gr. Á eftir orðunum „ástæður fyrii- aðgerð“ í 2. málsgr. bætist: enda
sé hann starfandi í viðkomandi heilsugæsluumdæmi.
Við 26. gr. Greinin orðist þannig:
Heilbrigðisyfirvöldum ber að hafa eftirlit með framkvæmd laganna og sjá
um„ að á sjúkrahúsum ríkisins sé hægt að framkvæma þær aðgerðir, sem
lögin gera ráð fyrir, sbr. þó 15. gr. Stuðla ber að samræmi í framkvæmd þeirra
í öllum landshlutum. Þeim, er starfa að framkvæmd laganna, skal veitt fræðsla
og leiðbeiningar í því skyni.
Við 28. gr.
a. í stað orðanna „skal hann þá“ í 1. málsgr. komi: skal hann tafarlaust.
b. Á eftir orðunum „3 menn“ í 2. málsgr. bætist: og jafnmargir varamenn.

Ed.

432. Nefndarálit

[21. raál]

um frv. til laga um trúfélög.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 10. apríl 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Jón G. Sólnes.

Ed.

Axel Jónsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
fundaskr.
Oddur Ólafsson.
Geir Gunnarsson.
Halldór Ásgrimsson.

433. Nefndarálit

[23. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í
héraði.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt málið á nokkrum fundum og fengið um það skriflegar og
munnlegar umsagnir. Nefndin hefur orðið sammála um að mæla með samþykkt
frumvarpsins en gerir við það svofellda
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Á eftir 1. málslið 3. efnismálsgreinar 3. gr. frumvarpsins komi nýr málsliður,
svo hljóðandi:
1 reglum, sem dómsmálaráðherra setur samkv. 5. málsgr. 42. gr., má heimila,
að bókanir í þingbók um töku vitnaskýrslu verði felldar niður að hluta eða að
fullu.
Alþingi, 10. apríl 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Jón G. Sólnes

Ed.

Axel Jónsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
fundaskr.
Oddur Ólafsson.
Geir Gunnarsson.
Halldór Ásgrimsson.

434. Nefndarálit

[25. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í
héraði.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og orðið sammála urn að mæla með því óbreyttu.
Alþingi, 10. apríl 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Jón G. Sólnes

Ed.

Axel Jónsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
fundaskr.
Oddur Ólafsson.
Geir Gunnarsson.
Halldór Ásgrímsson.

435. Nefndarálit

[53. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 20 8. mars 1954, um vátryggingarsamninga.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt frum.varpið og orðið sammála um að mæla með því óbreyttu.
Alþingi, 10. april 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Jón G. Sólnes

Axel Jónsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
fundaskr.
Oddur Ólafsson.
Geir Gunnarsson.
Halldór Ásgrímsson.
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Ed.

436. Nefndarálit

[134. mál]

um frv. til 1. um launasjóð rithöfunda.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir nieð samþykkt þess. Nefndarmenn áskilja
sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillöguni. — Steingrímur Hermannsson
og Jón Árm. Héðinsson voru fjarstaddir afgreiðslu málsins.
Alþingi, 10. april 1975.
Axel Jónsson,
Steinþór Gestsson,
Ingi Tryggvason.
form., frsm.
fundaskr.
Ragnar Arnalds.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Nd.

437. Nefndarálit

[93. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 68 frá 11. maí 1966, um iðnfræðslu.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt málið ítarlega á funduin sínum og leitað umsagnar nokkurra
aðila. Tveir þeirra sendu nefndinni skriflegt álit, þ. e. iðnfræðsluráð og iðnfræðslulaganefnd. Telur hvorugur aðilinn rétt að breyta lögum í þá veru, sem frumvarpið
gerir ráð fyrir, en breytingartillagan er í því fólgin, að Barðastrandarsýslur
verði sérstakt iðnskólaumdæmi, og þá gengið út frá því, að aðaliðnskóli þess umdæmis yrði á Patreksfirði.
Nefndinni er kunnugt um, að iðnskóli starfar á Patreksfirði, og hefur svo
verið rúma 3 áratugi. Efar nefndin ekki, að skóli þessi hefur gegnt mikilvægu
hlutverki, svo sem aðrir iðnskólar, sem líkt stendur á um að því leyti, að þeir eru
ekki í tölu aðaliðnskóla samkvæmt gildandi lögum um iðnfræðslu, og búa því við
óvissu um framtíð sína. Má í því sambandi m. a. nefna iðnskóla í Borgarnesi,
Stykkishólmi, Siglufirði, Seyðisfirði og Húsavik.
Menntamálanefnd minnir á, að sérstök nefnd starfar um þessar mundir að
endurskoðun iðnfræðslulaga. Meðan sú endurskoðun varir og meðan beðið er tillagna nefndar þeirrar, er um þau fjallar, telur menntamálanefnd ekki rétt að gera
þá breytingu á iðnfræðslulögum, sem frumvarpið gerir ráð fyrir. í því felst þó
enginn lokadómur um nauðsyn þess, hvort aðaliðnskóli skuli vera á Patreksfirði
eða ekki. Telur nefndin eðlilegt, að það mál verði ítarlega kannað í sambandi við
hina almennu endurskoðun iðnfræðslulaga.
Með skírskotun til þess, sem á undan er sagt, leggur nefndin til, að málinu
verði vfsað til ríkisstjórnarinnar. — Svava Jakobsdóttir var fjarverandi, er málið
var afgreitt úr nefndijjni.
Alþingi, 10. apríl 1975.
Ingvar Gíslason,
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.

Ellert B. Schram.
Gunnlaugur Finnsson.
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438. Frumvarp til laga
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[229. mál]

um breyting á lögum nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði.
Flm.: Steingrímur Hermannsson, Jón Árm. Héðinsson, Helgi F. Seljan,
Oddur Ólafsson.
1. gr.

1.
2.
3.
4.
5.

14. gr. laganna orðist svo:
Eigi má veiða Iax í sjó.
Nú veiðist lax i sjó i veiðitæki, sem ætluð eru til veiði annarra fiska, og skal
þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum í sjó aftur.
Veiði göngusilungs í sjó skal hlita sömu reglum sem veiði i ósöltu vatni, eftir
því sem unnt er.
Rétt er ráðherra að takmarka eða banna veiði göngusilungs í sjó á tilteknum
svæðum, enda æski veiðinotendur eða veiðifélag slíkrar friðunar og sýslunefnd
mæli með henni eða bæjarstjórn, ef veiði er fyrir bæjarlandi.
Með sama skilorði og í 4. mgr. segir er ráðherra rétt að banna veiði fiska
framan við árósa, þar sem hætta er á, að lax og silungur geti veiðst í veiðiútbúnað, sem ætlaður er til slíkrar veiði.

2. gr.
2. mgr. 94. gr. laganna orðist þannig:
Mat samkv. 1. mgr. og annað mat, sem getur i lögum þessum, skulu framkvæma 2 menn dómkvaddir af héraðsdómara, þar sem er vatn það, sem meta skal.
Héraðsdómari skal að jafnaði dómkveðja menn búsetta í öðru lögsagnarumdæmi,
og skal annar þeirra vera vatnalíffræðingur. Héraðsdómari skal ráðfæra sig við
veiðimálastjóra, en hann framkvæmir dómkvaðningu. Matsmenn skulu rökstyðja
niðurstöður sínar. Nú varðar mat merkivatn milli lögsagnarumdæma, og ákveður
þá ráðherra, hvaða héraðsdómari dómkveður matsmenn.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvörp samhljóða þessu voru flutt á 93. og 94. löggjafarþingi, en urðu ekki
útrædd.
Með frumvarpi þessu er lagt til að breyta gildandi lagaákvæðum varðandi
undanþágu til laxveiði í sjó.
Eins og kunnugt er, hefur það verið yfirlýst stefna íslendinga að leyfa ekki
laxveiði i sjó. Frá þessari meginstefnu hefur þó verið vikið með undanþáguákvæði
í lögunum um lax- og silungsveiði. Undanþáguákvæði þetta nær í framkvæmd aðeins til örfárra aðila í landinu.
í 14. gr. laganna um lax- og silungsveiði er þessi heimild orðuð þannig:
„Nú hefur laxveiði í sjó verið metin sérstaklega til dýrleika i fasteignamati þvi,
er öðlaðist gildi árið 1932, eða tillit hefur verið tekið til hennar við ákvörðun fasteignaverðs i því mati, og er þá sú veiði leyfileg."
Lagt er til í þessu frv. að fella niður þessa heimildareglu.
Þýðingarmikið er, að stefna íslendinga sé skýr og án undantekninga i þessum
efnum. Mikill ágreiningur er í ýmsum löndum um veiði á laxi í sjó, og um reglur
varðandi slíkar veiðar er oft tekist á æðihart á erlendum vettvangi, m. a. í fiskveiðistofnunum, sem íslendingar taka þátt í.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Það veikir aðstöðu okkar íslendinga varðandi þessi mál að hafa í okkar lögum undanþáguákvæði, sem heimila laxveiðar í sjó. Undanþáguregla þessi veikir
einnig mjög aðstöðu til að halda uppi ströngu eftirliti með netaveiðum í sjó i
nánd við veiðiár, en eins og kunnugt er, eru deilur um slíkar veiðar algengar.
Undanþága til laxveiða í sjó hefur staðið svo lengi, að ekki sýnist nein
ástæða til að halda henni lengur.

Nd.

439. Frumvarp til laga

[230. mál]

um breyáng á hjúkrunarlögum nr. 8 frá 13. mars 1974.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.

Fyrsta grein laganna orðist svo:
Rétt til að stunda hjúkrun og kalla sig hjúkrunarfræðing hefur sá einn, sem
til þess hefur fengið leyfi ráðherra.
Þeim sem þess óska fremur skal heimilt að nota starfsheitin hjúkrunarkona
eða hjúkrunarmaður.
2. gr.
Greinar laganna nr. 2—7, breytast þannig, að þar sem orðin hjúkrunarkona
eða hjúkrunarmaður koma fyrir skal nú standa hjúkrunarfræðingur.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Þegar frumvarp að hjúkrunarlögum nr. 8/1974 var lagt fyrir Alþingi á ofanverðu sl. ári, var á það drepið í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins, að tillögur
hefðu kornið fram urn nýtt samhciti fyrir þá, sem lokið hafa námi í hjúkrunarfræðum.
Vonast var eftir því, að Hjúkrunarfélag íslands hefði tekið ákveðna afstöðu
til þessa máls áður en meðferð frumvarpsins fyrir Alþingi væri lokið. Sú varð þó
ekki raunin.
Nú hefur ráðuneytinu hins vegar borist tillaga Hjúkrunarfélags íslands þess
efnis, að tekið verði upp starfsheitið hjúkrunarfræðingur og að það verði lögverndað.
Jafnframt leggur Hjúkrunarfélag íslands til, að starfsheitin hjúkrunarkona og
hjúkrunarmaður skuli njóta sömu lögverndar og áður. Af þessum sökum er frumvarp
þetta flutt.

Nd.

440. Nefndarálit

[149. mál]

um frv. til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Iðnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur haft frv. til 1. um járnblendiverksrniðju í Hvalfirði til meðferðar. Nefndin hefur haldið marga fundi um málið og
kallað til sín ýmsa aðila, sem hafa gefið mikilvægar upplýsingar um fyrirhugaða
verksmiðju. Þeir, sem komið hafa til viðræðna á fundum í nefndinni, eru eftir-
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taldir menn: Frá Náttúruverndarráði Eysteinn Jónsson, Vilhjálmur Lúðvíksson,
Hjörleifur Guttormsson og Eyþór Einarsson. Gáfu þeir mikilvægar upplýsingar um
mengunannál og skiluðu greinargerð, sem gerð verður grein fyrir á Alþingi í
framsögu fyrir málinu. Einnig ræddi nefndin við samgönguráðherra, ráðuneytisstjórann í samgönguráðuneytinu og Gunnar Sigurðsson verkfræðing. Svöruðu þeir
fyrirspurnum um væntanlegar hafnarframkvæmdir við Grundartanga í Hvalfirði.
Forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits ríkisins, Baldur Johnsen, og aðstoðarmaður hans,
Eyjólfur Sæmundsson, gerðu grein fyrir afstöðu Heilbrigðiseftirlitsins til rekstrar
járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. Baldur og Eyjólfur hafa báðir ferðast til Bandaríkja N.-Ameríku og víðar til þess að kynna sér umbúnað og mengunarvarnir i
verksmiðjum af sömu gerð og fyrirhugað er að byggja hér á landi. Iðnaðarnefnd
hefur fcngið greinargerð frá Heilbrigðiseftirlitinu, sem vitnað verður til í umræðum á Alþingi um málið.
Forstöðumaður Þjóðhagsstofnunar, Jón Sigurðsson, kom til viðræðna við nefndina. Svaraði hann fyrirspurnum og veitti upplýsingar um þjóðhagslegt gildi verksmiðju af þeirri gerð, sem hér um ræðir. Nefhdin fékk einnig á sinn fund fulltrúa frá Landsvirkjun og Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsens. Gáfu þeir skýr
og greinileg svör nm orkumál við fyrirspurnum nefndarmanna.
Nefndin hefur stuðst við ýmis gögn, sem iðnaðarnefnd efri deildar barst meðan
málið var til meðferðar í efri deild. Má m. a. nefna umsagnir frá mörgum félagasamtökum og öðrum aðilum, sem vitnað verður til, þegar málið kemur til umræðu í neðri deild Alþingis.
Um væntanlega verksmiðju hefur mikið verið rætt og ritað að undanförnu.
Virðast skoðanir manna vera nokkuð skiptar, eins og oft vill verða, þegar um
mál er að ræða, sem ekki er fengin innlend reynsla fyrir. Ýmsir óttast mengun
og óheilbrigði af völdum verksmiðjunnar og hafa snúist gegn málinu þess vegna.
Vegna umræðna um mengunarhættu þykir rétt að birta hér kafla úr skýrslu Náttúruverndarráðs til Heilbrigðiseftirlits ríkisins, dags. 9. þ. m.:
„Varðandi fyrirhugaða kísiljárnverksmiðju í Hvalfirði er það mat Náttúruverndarráðs, að hættan á skaðlegum áhrifum á lífríki vegna mengunar af hennar
völdum, sé ekki veruleg, ef allar tiltækar varúðarráðstafanir eru gerðar, og minni
en af öðrum málmblendiiðnaði, svo sem af framleiðslu mangan- og krómjárnblendis. Veldur því fyrst og fremst annað hráefni svo og annar tæknibúnaður til
mengunarvarna. Þrátt fyrir áratuga reynslu af mikilli og hvimleiðri rykmengun
frá kísiljárnbræðslum í Noregi hafa að sögn umhverfisyfirvalda þar, Statens forurensningstilsyn iniljödepartinentet, ekki komið fram neinar upplýsingar, sem benda
til þess, að slík mengun hafi haft skaðleg áhrif á gróður eða dýralíf. Á hinn
bóginn var það einnig upplýst, að það hafði ekki verið sérstaklega rannsakað, og
að sjálfsögðu höfurn við ekki reynslu af slíkri starfsemi hér á landi. Með þeim
tæknibúnaði til rykhreinsunar, sem þróaður hefur verið á allra siðustu árum, hafa
skapast möguleikar á stórfelldum úrbótum frá því sem áður var til varnar rykmengun út frá kísiljárnverksmiðjum og jafnframt verið unnt að bæta verulega
innri starfsskilyrði á slikum verksmiðjum/*
Iðnaðarnefnd varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Nefndin hefur kynnt
sér rækilega frumvarp um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði og önnur gögn, sem
málið snertir. Að vel athuguðu máli mælir meiri lil. nefndarinnar með þvi, að frv.
verði samþykkt með þeim breytingum, sem á því voru gerðar í efri deild.
Alþingi, 11. april 1975.
Ingólfur Jónsson,

Lárus Jónsson,

Sverrir Bergmann.

form., frsm.
fundaskr.
Bragi Sigurjónsson.
Pétur Sigurðsson.
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Nd.

441. Breytingartillögur

[204. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá Lúðvík Jósepssyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Ríkisstjórninni er heimilt að lækka almenn rekstrarútgjöld samkv. fjárlögum ársins 1975 um allt að 1500 milljónir króna enda sé þess gætt að slík
lækkun útgjalda hafi engin áhrif á fjárveitingar til verklegra framkvæmda né
heldur á framlög tii félagsmála.
2. Við 2. gr. Við greinina bætist:
Þó skal framangreindur frádráttur vegna vinnu eiginkonu bónda við búrekstur aldrei nema lægri fjárhæð en 268 000 kr., enda gegni hún ekki öðrum
launuðum störfum.
3. Við 10. gr. A-liður orðist þannig:
Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum
þessum, skal reiknast svo:
1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sínu lagi: Af fyrstu
600 000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af skattgjaldstekjum yfir 600 000
kr., en undir 1500000 kr. greiðist 40%, af skattgjaldstekjum 1500 000 kr.
til 2 500 000 kr. greiðist 45% og af skattgjaldstekjum yfir 2 500 000 kr. greiðist 50%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 1. eða
3. tl. B-liðar þessarar greinar, eftir því sem við á.
2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga þessara: Af fyrstu 850 000
kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af skattgjaldstekjum 850 000 kr., en undir
1 750 000 kr. greiðist 40%, af skattgjaldstekjum 1 750 000 kr. til 2 750 000 kr.
greiðist 45% og af skattgjaldstekjum yfir 2 750 000 kr. greiðist 50%. Frá
þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 2. tl. B-liðar þessarar greinar.
4. Við ákvæði til bráðabirgða i lok II. kafla bætist nýr stafliður, C, svo hljóðandi:
Við álagningu tekju- og eignarskatts árið 1975 skulu fyrningar reiknaðar
samkv. ákvæðum 15. gr. gildandi skattalaga, með því frávilti, að engar flýtifyrningar skulu leyfðar né heldur verðbreytingar eigna samkvæmt verðhækkunarstuðli. Afskriftaverð (afskriftastofn) eigna skal því vera hið sama og s. 1.
ár, eða hliðstætt sé um nýjar eignir að ræða.
5. Við 19. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Fella skal niður söluskatt á kjöti og kjötvörum, korni og brauðvörum, sbr.
lög nr. 10/1960 nieð áorðnum breytinguin.
6. Við 31. gr. Við greinina bætist:
Auk þeirra lánsheimilda, sem tilgreindar eru i 29. og 30. gr., er ríkisstjórninni heimilt að taka lán og endurlána stofnlánasjóðum atvinnuveganna, allt
að 2 000 milljónum króna.
7. Við 32. gr. Greinin falli niður.
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[231. mál]

um, að alþingismenn gegni ekki öðrum fastlaunuðum störfum í opinberri þjónustu.
Flm.: Sigurður Blöndal, Helgi F. Seljan.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa lög og reglur, sem, feti í sér,
að alþingisinenn sitji ekki i fasllaunuðum embættum eða störfum á vegum hins
opinbera.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á þingi 1972 og fylgdi henni þá svo htjóðandi greinargerð:
„Árið 1971 urðu verulegar breytingar á launakjörum alþingismanna. Laun
þeirra hækkuðu svo mikið, að alþingismcnn eru nú launaðir eins og ýmsir þeir
embættismenn þjóðarinnar, sem gegna hinum ábyrgðarmestu störfum.
Breytingin fól í sér viðurkenningu á þvi, að þingmennska væri starf, sem launa
bæri sómasam.lega, enda er það skoðun, sem ýmsir reyndustu þingmenn hafa haldið
fram, að starfið á Alþingi og sambandið við kjósendur i kjördæmunum sé orðið
það umfangsmikið, að meira verði ekki af mönnum krafist, ef leysa eigi það bærilega af hendi.
Þótt þetta tvennt: sjálf launakjör þingmanna og matið á starfi þeirra, hafi
breyst, er annað óbrevtt: Opinberir starfsmenn og embættismenn geta eftir sem
áður gegnt störfum sínum í orði kveðnu og tekið fyrir allt að 60% laun ■— og aldrei
minna en 30% af launum. Augljóst er, að þessi skipan mála er ekki sæmandi:
Menn gegna ekki tveimur ábyrgðarmiklum störfum, sem þeir taka fyrir laun — þótt
skert séu — með fullum afköstum. Starfið á Alþingi, sem hið nýja launakerfi viðurkennir, að sé fullt starf, eða hið opinbera þjónustustarf eða embættisverk hlýtur að
líða fyrir þetta fyrirkomulag, nema hvort tveggja gjaldi þess. Mörg dæmi mætti
nefna, sem sanna, að störf á Alþingi hafa tafist, af því að þingmaður var önnum
kafinn i hinu starfi sínu einhvers staðar i borginni. Alþingi er hér sjálft að leggja
blessun sína yfir slæleg vinnubrögð í hinum þýðingarmestu störfum. Slikt eykur
eigi virðingu löggjafarsamkomunnar.
Sú spurning kann að vakna, hvort þessi skipan, sem tillagan felur í sér, kunni
ekki að leiða til þess, að menn i opinberri þjónustu fælist frá því að gefa kost á
sér til þingmennsku. Til þess má auðvitað ekki koma. Það verður að telja eðlilegt
og raunar sjálfsagt, að þessir menn haldi fyrri störfum sínum formlega og geti
tekið til við þau að þingsetu lokinni og þeim sé jafnvel að öðrum kosti gefin
trygging fyrir því að fá a. m. k. sambærilega launuð opinber störf og þeir áður
gegndu. Við teljum þó, að tvær undantekningar ættu að vera frá þessu: Dómarar
og bankastjórar, sem bjóða sig fram til Alþingis, ættu að segja lausu starfi sínu.
Það hæfir ekki, að menn í þessum tveimur störfum taki þátt i kosningabaráttu.
óhjákvæmilegt væri þó að setja timatakmörk á það, hve lengi mætti geyma
opinbert starf fvrir alþingismann. Stvsti timi væri eitt kjörtimabil, lengsti tími tvö.
í nánum tegslum við þetta mál er staða ráðherra, sem jafnframt eru alþingismenn. Enda þótt þeir haldi óskertu þingfararkaupi auk ráðherralauna, taka þeir
ekki þátt i nefndastörfum á Alþingi, sem er vissulega gildur þáttur þingmennskunnar. Það er skoðun flutningsmanna, að islendingar ættu að taka upp þann hátt,
sem á er hafður i Noregi, að ráðherra viki úr þingsæti, en varamaður taki sætið,
meðan ráðherradómur hans stendur. En auðvitað verður ráðherra eftir sem áður
að hafa rétt til að sitja þingfundi og taka þátt i umræðum, eftir því sem hann
telur þörf á. Þessi breyting á skipan mála gæti lika réttlætt endurskoðun á launa-
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kjörum ráðherra, sem vitaskuld eiga að hafa hin hæstu laun, svo sem ábyrgð
starfsins og erfiði gefa tilefni til.
Loks viljum við vekja athygli á einu atriði í sambandi við störf alþingismanna.
Um leið og þetta er orðið heilsársstarf, er ástæða til að nýta starfskrafta þeirra
betur en gert hefur verið og stuðla jafnframt að því, að þeir geti rækt það af
meira innsæi en verið hefur til þessa. Hér höfum við í huga þann hátt, sem tíðkaður er víða um lönd, að fastanefndir löggjafarþings starfi í þinghléum, m. a. með
því að fara á vettvang viðs vegar um landið til þess að kynnast af eigin raun þeim
málum og viðfangsefnum, sem þær eiga að fjalla um. Þetta gæti líka verið gagnlegt
til þess að vega upp á móti því sérfræðingaveldi, sem ýmsir hafa haft áhyggjur af
í seinni tíð. I nýjum vinnubrögðum þingmanna af þessu tagi fælist sú grundvallarbreyting á starfi fastanefnda Alþingis, að þær ættu sjálfar frumkvæði að málum
i stað þess, sem tíðkast hefur, að þær taki aðallega við því, sem að þeim er rétt.
Að okkar hyggju mundi sú skipan mála, sem við höfum hér hreyft, stuðla að
aukinni virðingu Alþingis og enn fremur að hinu, að það beri nafnið löggjafarsamkoma betur með rentu en áður.“

Nd.

443. Frumvarp til laga

[232. mál]

um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyðingu refa og minka.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. gr.

Við fyrri málsgr. 8. gr. laganna bætist:
Hámark verðlauna fyrir að vinna grendýr skal vera kr. 1 500.00 fyrir fullorðið
dýr og kr. 800.00 fyrir hvern yrðling.
2. gr.

9. gr. laganna breytist þannig:
a. Fyrir „kr. 350.00“ i 1. málsgr. komi: kr. 2 500.00.
b. Fyrir „kr. 200.00“ í 2. málsgr. komi: kr. 1 500.00.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 9 19. mars
1964 og lög nr. 26 5. apríl 1971.
Greinargerð.

Landbúnaðarnefnd flytur frumvarp þetta að beiðni veiðistjóra. Er einungis um
að ræða hækkun á verðlaunum fyrir að vinna refi og minka með hliðsjón af þeim
breytingum á verðlagi, sem orðið hafa. Verðlaun þessi hafa verið hækkuð tvisvar
áður af sömu ástæðum, árið 1964 og 1971. Hámark verðlauna fyrir að vinna grendýr hefur siðan 1971 verið 700 kr. fyrir fullorðið dýr og 300 kr. fyrir yrðling, en
lagt er til að þær upphæðir verði 1500 kr. og 800 kr. Verðlaun fyrir að vinna
hlaupadýr hafa sfðan 1971 verið 1100 kr. fyrir hverja tófu, en lagt er til að þau
verði hækkuð i 2500 kr. Fyrir hvern mink, sem vinnst, eru greiddar 700 kr. í verðlaun
síðan 1971, en lagt er til að þau hækki i 1500 kr. Veiðistjóri gerir í bréfi sinu til
nefndarinnar nánari grein fyrir þörf á þessum hækkunum, og er bréfið birt hér á
eftir sem fylgiskjal.
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Fylgiskjal.
BÚNAÐARFÉLAG lSLANDS
VEIÐISTJÓRI
Reykjavík, 27. janúar 1975.
í marsmánuði 1974 skrifaði ég undirritaður til landbúnaðarnefndar neðri deildar
Alþingis og ræddi einnig við háttvirta nefndarmenn um nauðsyn þess, að verðlaun
fvrir að vinna refi og minka yrðu hækkuð í samræmi við þær hækkanir, sem
orðið hafa, síðan þeim var breytt síðast á Alþingi fyrir fjórum áruin. Þrátt fyrir
góðar undirtektir alþingismanna náði crindi þetta ekki fullnaðarafgreiðslu á Alþingi, áður en hin óvæntu þingslit urðu s. 1. vor. Ég leyfi mér því að mælast til,
að háttvirtir þingmenn landbúnaðarnefndar taki þetta mál fyrir að nýju, eins fljótt
og auðið er.
Á nýliðnu ári hafa enn orðið miklar verðhækkanir, svo núgildandi verðlaun,
kr. 1 100.00 fyrir refi og kr. 700.00 fyrir minka, eru enn lengra frá að ná tilgangi
sínum. Þegar lögin um eyðingu refa og minka voru samþykkt á Alþingi 1957 voru
verðlaunin ákveðin kr. 350.00 á ref og kr. 200.00 á mink, og þótti þá síst of hátt.
Miðað við kauptaxta þá, kr. 20—25 á tímann og nú um kr. 300.00 á timann, ættu
verðlaunin að vera ca. kr. 4 500.00 fyrir refi og kr. 3 000.00 fyrir minka, en verðmunur á skotvopnum, veiðiútbúnaði og bílkostnaði er nú margfalt meiri.
Mér er vel ljóst, að ofangreind upphæð á hækkun verðlauna muni þykja mikil
og ekki likleg til að ná samþykkt Alþingis. Ég leyfi mér því að benda á eftirfarandi tölur á verðlaunum fyrir unnin dýr og mælist eindregið til, að ekki verði
lögboðin lægri verðlaun:
1. Fyrir refi utan grenja ................................................................... kr. 2 500.00
2. Fullorðin grendýr ...................................................................... — 1500.00
3. Yrðlingar (á grenjum) ............................................................... — 800.00
4. Minkar, ungir og fullorðnir ........................................................ — 1500.00
Að sjálfsögðu væru hærri verðlaun æskilegri og líklegri til enn betri árangurs.
Hins vegar er ég þess fullviss, að ofangreindar hækkanir yrðu til mikils gagns í
eyðingarstarfinu og veiðimenn legðu sig mun betur fram.
Sú útgjaldaaukning, sem yrði við þessar verðlaunahækkanir á heildarkostnaði,
gæti orðið allt að 700—800 þús. kr. vegna refa og um 3 milljónir króna vegna
minka, en ríkissjóður greiðir % hluta alls kostnaðar. Aftur á móti ber að hafa
það í huga, að tímakaup og önnur útgjöld, eins og ferðakostnaður, yrðu lægri vegna
hærri verðlauna.
Ég lít svo á, að heildarárangur af dýraevðingunni hafi orðið góður og að sumu
leyti eins og stefnt var að í upphafi. Refum hefur fækkað verulega og er nú sáralítið kvartað undan tjóni af þeirra völdum, miðað við það, sem áður var. Allt bendir
til, að hægt sé að fyrirbvggja mikla fjölgun þeirra að nýju, ef vel er að þeim
málum staðið.
Rétt er að geta þess, að orðrómur sá, sem heyrst hefur, að stefnt sé að gjöreyðingu á islenska refastofninum, hefur við engin rök að styðjast, enda mun sá
misskilningur kominn frá fólki á þéttbýlissvæðum, sem lítið þekkir til þessara
mála; a. m.k. hef ég aldrei orðið var við þann hugsunarhátt meðal veiðimanna.
Eyðing villiminka hefur gengið mismunandi vel eftir aðstæðum. Þeim fækkaði
mikið fyrstu árin eftir að skipulögð eyðing þeirra hófst, en siðustu tvö árin hefur
þeim fjölgað á ný og mun þar koma til m. a. meiri útbreiðsla minksins og mínnkandi áhugi veiðimanna. Mest áhersla er lögð á að verja varplönd og veiðivatnasvæði, og eru þau víða vel varin fyrir ágengni minka.
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Það, sem mestum erfiðleikum veldur í cyðingarstarfinu, er, hvað minkurinn er
litið dýr, sem er dreift um allt landið, svo vart er framkvæmanlegt að ætla sér að
elta hvert dýr uppi. Ef borga ætti fjölda veiðimanna tímakaup við slík störf, yrði
kostnaðurinn óviðráðanlegur.
Ég tel því vænlegra til árangurs, að verðlaunin fylgi nokkurn vegin verðlagi
og séu það há, að þau freisti sem flestra til að leggja sig fram við eyðingarstarfið,
en leggja hins vcgar áherslu á, að skipulegar leitir fari fram, þar sem minkurinn
veldur mestu tjóni, eins og t. d. i varplöndum og á veiðivatnasvæðum. Með aukinni
lax- og silungsrækt er enn meiri þörf á að vera vel á verði gagnvart villiminknum.
Virðingarfyllst,
Sveinn Einarsson.
Til landbúnaðarnefndar
neðri deildar Alþingis,
Reykjavík.

Nd.

444. Nefndarálit

[90. mál]

um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundi sínum. Mælir hún með samþykkt þess.
Alþingi, 14. apríl 1975.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.
Bragi Sigurjónsson.

Nd.

Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.
Eðvarð Sigurðsson.
Ingólfur Jónsson.

Pálmi Jónsson.
Friðjón Þórðarson,

445. Nefndarálit

[132. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt með
svofelldri
BREYTINGU:
Aftan við frv. bætist ný grein (2. gr.\ sem orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976.
Alþingi, 14. apríl 1975.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.
Bragi Sigurjónsson.

Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.
Eðvarð Sigurðsson.
Ingólfur Jónsson.

Pálmi Jónsson.
Friðjón Þórðarson.
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446. Tillaga til þingsályktunar

[233. mál]

um þjónustu hjá héraðsdómstólum við neytendur.
Flm.: Bragi Sigurjónsson, Eðvarð Sigurðsson, Magnús T. Ólafsson,
Sverrir Bergmann.
Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina, að hún láti nú þegar semja frumvarp til breytinga á lögum og geri aðrar ráðstafanir til undirbúnings því, að komið
verði á fót þjónustu við neytendur hjá héraðsdómstólum landsins. Þjónusta þessi
verði i þvi fólgin, að dómari geti ákveðið, að mál, sem höfðuð eru af viðskiptavini
verslunar eða þjónustufyrirtækis vegna viðskipta við fyrirtækið, hljóti skjótari og
ódýrari afgreiðslu en nú tíðkast. Meðferð þessari megi beita við mál, sem varða
vörur og þjónustu allt að 50 000.00 kr. Við þessar breytingar verði lik þjónusta i
öðrum löndum höfð til hliðsjónar, en reglur færðar til íslenskra aðstæðna.
Greinargerð.

Alloft er þvi hreyft, að meðferð mála hjá dómstólum landsins gangi seint, og
þær raddir heyrast, að ekki borgi sig að fara með mál fyrir dómstólana, meðferð
þeirra sé svo hæg og kostnaðarsöm. Til þess að bæta úr þessu er óskað eftir sérdómstólum til þess að fara með ákveðna málaflokka. Nægir hér að nefna dómstól í
ávana- og fíkniefnamálum, sem nýverið hefur verið stofnaður, og umferðardómstól,
sem sífellt er verið að krefjast. Það mun mála sannast, að þeir, er best þekkja til og
vinna að dómstörfum, séu yfirleitt andvígir sérdómstólum. Benda þeir t. d. á, að þeir
sérdómstólar, sem fyrir eru í landinu, eru starfræktir að miklu leyti af sömu mönnum og almennu dómstólarnir. Stafi þetta af því, að takmarkaður fjöldi manna hafi
þjálfun i raunverulegum dómstörfum og umdeilanlegt hljóti að teljast, hversu mörgum mönnum þjóðfélagið geti séð af til þessara starfa.
í neysluþjóðfélagi eins og þvi íslenska fer ekki hjá því, að upp komi fleiri eða
færri deilumál milli neytenda og þeirra, sem selja þeim vörur og þjónustu. Mörg
þessara mála varða hvert um sig ef til vill ekki mikilli upphæð, og verður það óhjákvæmilega til þess, að neytandanum þykir ekki borga sig að eyða tíma og fé fyrir
dómstólunum. Á þennan hátt fer forgörðum heilbrigt aðhald, sem verslunarstéttunum er nauðsynlegt.

Til þess að skapa þetta aðhald, án þess að það Ieiði til mikils kostnaðarauka
fyrir ríkið, er lagt til, að þeirri þjónustu verði komið á fót, sem tillagan gerir ráð
fyrir. Þessa meðferð mála mætti einnig nýta í öðrum skyldum smámálum og létta
þannig vinnuálagi á dómstólunum, en það hlýtur þá einnig að leiða til hraðari meðferðar umfangsmeiri mála.
Það mun mála sannast, að mál þau, sem fyrir dómstóla eru lögð í dag, eru mjög
mismunandi. Sum þeirra eru tæpast þess eðlis, að full þörf sé á eins vandvirknislegri meðferð og nú tiðkast. Rétt er, að dómari ákveði, hvort þessa meðferð megi
við hafa, þar sem hann er í bestri aðstöðu til þess að meta, hvort hún eigi við. Rétt
er, að meðferð málsins fari eftir eðli þess, en venjulega ætti ekki að þurfa að krefjast
eins ríkra sannana og í venjulegu máli og aðilar ættu að mega leggja málið fyrir á
þann hátt, sem þeir kjósa. Stefna ætti að því, að hvor aðili beri sinn kostnað af
málinu að mestu. Sérfræðileg atriði er að jafnaði rétt að leysa með aðstoð meðdómenda. Úrskurður samkvæmt þessari meðferð ætti að hafa sömu áhrif og dómur i
venjulegu dómsmáli.
Slík meðferð smámála og hér er talað um á uppruna sinn i Bandaríkjunum.
Þar hefur hún verið reynd um árabil. Hefur þessi meðferð mála sums staðar þar
reynst mjög vel. Virðist það undir því komið, að dómaranum takist að vikja frá
almennri meðferð einkamála og aðilum leyfist ekki að njóta aðstoðar lögmanna.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþins).
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Sjá nánar um þetta fyrirkomulag t. d.: “Justice out of Reach; A case for small
claim courts” (London, Her Majesty’s Stationary Office).
Eftir umfangsmikla undirbiiningsvinnu var slíkri meðferð smámála komið á fót
í Bretlandi að bandarískri fyrirmynd. Hófst sú starfsemi 1. október s. 1.
Þá hafa sviar komið líkri meðferð mála á hjá sér eða eru langt komnir með
undirbúning þess. Sjá hér nánar t. d. grein eftir Hovratlsrádet Nils Mangárd:
„Reglerandet av mindre förmögenhetsráttsliga tvister“, en grein þessi var flutt sem
erindi á 20. Norræna lögfræðingamótinu í Helsinki 1972.

Nd.

447. Tillaga til þingsályktunar

[234. mál]

um könnun á aukinni notkun tölvutækni við opinbera skráningu.
Flm.: Bragi Sigurjónsson.
Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina, að hún láti kanna hagkvæmni
af aukinni notkun tölvutækni við ýmsa opinbera skráningu, svo sem í sambandi við
firma- og félagaskrár, skráningu veðréttinda, einkaleyfa, farartækja o. fl.
Leiði þessi könnun til þeirrar niðurstöðu, að hagkvæmt sé að nota tölvutækni
í auknum mæli við slíka skráningu, láti rikisstjórnin athuga, hvaða breytingar
þurfi að gera á núgildandi löggjöf til að mæta slikum nýjum starfsháttum og
hvernig komið verði í veg fyrir hugsanlega misnotkun tölvuskráningarinnar.
Greinargerð.
Allir viðskiptavinir bæjar- og borgarfógeta kannast við þau vinnubrögð, sem
nú eru notuð við ýmiss konar opinbera skráningu, en þau hafa haldist svo til
óbreytt í manna minnum, Fært er inn í bækur með penna, og gerð hvers konar
afrita tekur oft langan tíma. Þá er firmaskrá og hlutafélagaskrá oft mjög ábótavant og erfitt að finna þar t. d. nöfn stjórnenda og ábyrgðarmanna félaga og stofnana.
Augljóst er, að bæta mætti mjög vinnubrögð á þessu sviði með því að véltaka þessa
skráningu á skýrsluvélar og einnig mætti t. d. ljósmynda veðskjöl á mikrófilmur
til að minnka fyrirferð þeirra gagna, sem skráningaraðili þarf jafnan að hafa við
höndina.
I sambandi við þetta þarf vafalaust að gera ýmsar breytingar á löggjöf og er
því lagt til, að ríkisstjórnin láti kanna og undirbúa málið vandlega og leggja það
siðan fyrir Alþingi á nýjan leik.
I sambandi við löggjöf þyrfti að setja ákvæði um aðgang óviðkomandi aðila
að opinberri skráningu til þess að koma megi í veg fyrir hugsanlega misnotkun, en
einnig þyrfti að gefa reglulega út ýmsa opinbera skráningu, t. d. firmaskrár, til
leiðbeiningar fyrir almenning.

Ed.

448. Nefndarálit

[125. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á nokkrum fundum og fengið umsagnir um
það. Ljóst er að skerðing sjúkradagpeninga við dvöl á sjúkrahúsi veldur mörgum
heimilum örðugleikum, en nauðsynlegt er að afla frekari upplýsinga og gagna um
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þann aukna kostnað, er mundi leiða af afnámi skerðingarákvæðanna, áður en
ákvörðun verður tekin. Varðandi 2. gr. frumvarpsins er í gildandi lögum heimild
til þeirra lífeyrisgreiðslna, sem þar er rætt um, og þar sem heildarendurskoðun
almannatryggingalaga fer nú fram og í trausti þess, að við þá endurskoðun verði
umrædd atriði athuguð nánar, leggur nefndin til, að frumvarpinu verði vísað til
ríkisstjómarinnar.
Alþingi, 8. april 1975.
Oddur ólafsson,
form., frsm.
Steinþór Gestsson.

Nd.

Halldór Ásgrímsson,
Ásgeir Bjarnason.
fundaskr.
Helgi F. Seljan.
Albert Guðmundsson.
Eggert G. Þorsteinsson.

449. Nefndarálit

[149. mál]

um frv. til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Iðnaðarnefnd hefur þríklofnað um málið. Fimni nefndarmenn leggja til að
frumvarpið verði samþykkt: ég legg til að því verði visað frá með rökstuddri dagskrá; en einn nefndarmanna, Ingvar Gíslason, mun gera grein fyrir afstöðu sinni
við 2. umræðu.
Könnun á því hvort hagkvæmt væri að koma upp orkufrekum iðnaði í sambandi við Sigölduvirkjun hófst 1971 þegar fyrrverandi ríkisstjórn ákvað að ráðast
í þá miklu virkjunarframkvæmd. Ástæðan fvrir þeirri könnun var sií að sýnt þótti
að um alllangt árabil yrði ekki markaður fyrir verulegan hluta þeirrar orku sem
Sigölduvirkjun ynni, nema gerðar yrðu ráðstafanir til þess að koma slikum markaði á laggirnar. Að vísu var vitað um nægan markað í landinu, þar sem um var
að ræða rafhitun húsa utan varmaveitusvæða, en talið var að sá markaður kæmist
í gagnið á löngum tima söknm þess hve olíuverð var lágt. Við þessa könnun var
mótuð sú nýja stefna að því er varðar orkufrekan iðnað á Islandi, að hugsanlegt
fyrirtæki yrði að verulegum meiri hluta i eigu íslenska ríkisins og lyti islenskum
lögum og reglugerðum í einu og öllu, en það telur höfundur þessa nefndarálits
örlagaríkt grundvallaratriði í sambandi við iðnþróun og raunar alla skipan atvinnumála.
Þær forsendur könnunarinnar sem að markaðnum sneru breyttust með skjótum hætti haustið 1973, þegar oliuverð margfaldaðist. Um leið opnaðist rafhitunarmarkaðurinn allur; það varð stórlega hagkvæmt fyrir þjóðarheildina og einstaklinga utan jarðvarmasvæða að nota raforku til húshitunar í stað oliu, og jafngilda
þau umskipti afkastamiklum útflutningsiðnaði með gjaldeyrissparnaði sinum. Rannsókn, sem hafist var handa um i tíð fyrrverandi ríkisstjórnar á nýtingu innlendra
orkugjafa í stað oliu, sýndi að til rafhitunar húsa þyrfti um 800 GWh á ári. Orkuvinnsla Sigölduvirkjunar jafngildir hins vegar 700 GWh til almennra nota og húshitunar. Þannig varð ljóst að ekki var unnt að ráðstafa neinni orku frá Sigölduvirkjun til nýs iðnaðar, án þess að það bitnaði á þeim byggðarlögum þar sem nota
verður raforku til húshitunar. Þar með var orðið um val að ræða: að nota raforkuna til hitunar húsa eða til nýrrar iðnaðarframleiðslu. Höfundur þessa nefndarálits
telur það ekkert álitamál að fyrri kosturinn verður að ganga fyrir, jafnt af efnahagslegum sem félagslegum ástæðum.
Ástæða er til þess að vekja athygli á því að þeir, sem greiða atkvæði með
frumvarpinu um kísiljárnverksmiðju, eru ekki að fjalla um einangruð vandamál,
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heldur eru þeir jafnframt að taka ákvarðanir uin önnur stórmál. Þeir eru að dæma
orkuskort yfir stóra landshluta um alllangt árabil. Þeir eru aS dæma óþörf olíukaup yfir þjóðarheildina og þungbæran hitunarkostnað yfir hluta þjóðarinnar. Þeir
eru að ákveða að næsta meiri háttar vatnsaflsvirkjun á Islandi verði við Hrauneyjarfoss í Tungnaá, en ekki í öðrum landshlutum.
Hér er um að ræða meginástæðuna fvrir þeirri niðurstöðu að ákvörðun um
byggingu kísiljárnverksmiðju sc ekki timabær. En hér kemur einnig fleira til.
Samningsdrögum þeiin, sem gerð höfðu verið við auðhringinn Union Carbide um
minnihlutaaðild að verksmiðjunni, hefur verið gerbreytt islendingum i óhag. Eignarhlutur Union Carbide hefur verið stækkaður lir 35% i 45%, greiðslur til auðhringsins
fyrir þekkingu, einkaleyfi og sölustarfsemi hafa verið hækkaðar stórlega, og núverandi rikisstjórn hefur ekki hagnýtt sér gerbreyttar aðstæður og stóraukna arðsemi til þess að tryggja eðlilega hækkun á raforkuverði. Ég flyt breytingartillögur
um þessi atriði og nokkur önnur á sérstöku þingskjali, og koma þær til atkvæða
ef dagskrártillaga mín verður felld. Þar mun ég einnig leggja til að ekki verði
hafist handa um neinar framkvæmdir, fyrr en endantegar niðurstöður Náttúruverndarráðs og Heilbrigðiseftirlits ríkisins eru tiltækar ásamt reglum sem taki mið
af lífriki Hvalfjarðar.
Megintillaga mín er hins vegar sú að frumvarpið verði afgreitt með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ
Þar sem íslendingar þurfa á næstu árum að hagnýta alla tiltæka orku, fjármagn og vinnuafl til þess að nýta innlenda orkugjafa í stað olíu, m. a. með rafhitun húsa, telur deildin allar forsendur skorta til þess að koma upp orkufrekum
iðnaði meðan svo er ástatt og tekur fvrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 14. apríl 1975.
Magnús Kjartansson.

Ed.

450. Frumvarp til laga

[30. máll

um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð íslands.
(Eftir 2. umr. í Ed., 14. april.)
1. gr.

Við 2. gr. laganna komi ný málsgrein, er verði 2. mgr., svo hljóðandi:
Enn fremur er hlutverk Fiskveiðasjóðs að veita lán til kaupenda eldri fiskiskipa.
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um lánveitingar þessar, sbr. 11. gr.
2. gr.
Við 11. gr. laganna komi viðbót, svo hljóðandi:
Til eldri fiskiskipa mega lán nema einum fjórða hluta kaupverðs eða matsverðs,
þess er lægra reynist, og skulu þá meðtaldar eftirstöðvar af lánum, sjóðsins sem
fyrir kunna að verða.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.
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451. Fyrirspurn

[235. mál]

til sjávarútvegsráðherra um íslenska uppfinningu að beitingarvél.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
Vill sjávarútvegsráðherra beita sér fyrir aðgerðum til að flýta fyrir, að fullgerð
verði og sannprófað hagnýti íslenskrar uppfinningar að beitingarvél, sem unnið
hefur verið að í mörg undanfarin ár, svo að vél þessi mætti hið fyrsta verða hagnýtt við línuveiðar á fiskiskipum landsmanna?

Ed.

452. Lög

[33. mál]

um samræinda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum.
(Afgr. frá Ed., 14. apríl.)
Samhljóða þskj. 371.

Nd.

453. Breytingartillögur

[149. mál]

við frv. til 1. um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
1. Við 1. gr. bætist:
Staðarvalið skal þó háð því að uppfyllt séu ákvæði 29. gr. laga um náttúruvernd og ákvæði 4., 9. og 10. gr. reglugerðar um varnir gegn mengun af
völdum eiturefna og hættulegra efna, nr. 164/1972.
2. Við 3. gr.
a. 1. töluliður orðist svo:
Að leggja fram allt að 2 340 milljónum króna (eða jafnvirði 15.6 milljóna
Bandaríkjadollara) til að eignast 65 s/ af hlutafé í félaginu. Einnig er henni
heimilt að taka lán í sama skyni.
b. Við bætist nýr töluliður:
6. Að gera samning við verksmiðjuna sem tryggi að hún greiði alian kostnað
við framkvæmdir þær sem um getur í 2.—5. lið.
3. Við 5. gr. Fyrsti málsliður orðist svo:
Fulltrúar íslenska ríkisins í stjórn fyrirtækisins skulu vera fimm og kjörnir hlutfallskosningu í sameinuðu þingi til árs í senn, svo og varamenn þeirra.
4. Við 6. gr. Við fyrri málslið bætist:
Þó skal greiðsla fyrir tækniþjónustu Union Carbide í formi hlutabréfa
ekki vera hærri en 2.3 milljónir dollara, meðalsölulaun ekki hærri en 3% og
meðalraforkuverð fyrstu 8 árin ekki lægra en 8 mill/kWh.
5. Við 7. gr. Niður falli úr 3. málsgr. orðin „án tillits til breytinga, sem verða
kunna á almennum lögum um þá skatta“.
6. Við 8. gr. Niður falli úr 1. málsgr. orðin: „án tillits til breytinga á íslenskum
skattalögum“.
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Sþ.

454. Tillaga til þingsályktunar

[236. mál]

um staðfestingu á niðurstöðu viðræðna um heimildir Færeyinga til fiskveiða við
ísland.
(Lögð fyrir Alþingi á 96. Iöggjafarþingi, 1975.)
Alþingi ályktar að staðfesta niðurstöðu viðræðna uni heimildir Færeyinga til
fiskveiða við ísland, sem undirrituð var hinn 22. febrúar 1975.
Niðurstaðan er prentuð sem fylgiskjal með ályktun þessari.
Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Tillaga sú til þingsályktunar, sem hér liggur fyrir, staðfestir, ef samþykkt
verður, niðurstöðu viðræðna milli fulltrúa ríkisstjórnar Islands og Landsstjórnar
Færeyja, sem fram fóru dagana 21. og 22. febrúar 1975 í Reykjavik, um aðstöðu
Færeyinga til fiskveiða við Island. Texti niðurstöðunnar birtist hér með lagfæringu
varðandi veiðar við Grímsey, sem staðfest var af aðilum með skeytaskiptum hinn
12. mars 1975.
Fylgiskjal.

VIÐRÆÐUR
milli fulltrúa ríkisstjórnar íslands
og landsstjórnar Færeyja.
Dagana 21. og 22. febrúar 1975 fóru
fram i Reykjavík viðræður milli fulltrúa
ríkisstjórnar Islands og landsstjórnar
Færeyja um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við ísland.
Niðurstaða viðræðnanna varð sú, að
skipum, sem skrásett eru í Fa*reyjum,
skuli heimilar fiskveiðar við Island, sem
hér segir:

SAMRÁÐINGAR
millum umboðsmenn fyri íslendsku
ríkisstjórnina og Föroya landsstýri.
I dögunum 21. og 22. februar 1975 fóru
fram í Reykjavík samráðingar millum
umboð fyri ríkisstjórn Islands og Föroya
landsstýri um fiskirættindi föroyinga
undir íslandi.
Niðurstöðan av samráðinginum var, at
skip skrásett í Föroyum skulu hava rætt
til fiskiskap undir Islandi sambært hesum reglum:

I. Handfæraveiðar.
Handfæraveiðar skulu heimilar innan
fiskveiðilögsögu Islands utan 4 sjómílna
frá grunnlinu sbr. reglugerð nr. 189 14.
júlí 1972, og utan 6 sjómílna við Grímsey. Þó skulu handfæraveiðar heimilar að
grunnlínu á tveimur svæðum, sem afmarkast þannig:

I. Snörisfiskiskapur.
Snörisfiskiskapur er loyvdur á íslendsku landleiðini uttan fyri 4 fjórðingar út frá grunnlinjum smbr. reglugerð nr. 189 frá 14. juli 1972, og við
Grímsey 6 fjórðingar úr landi. Tó skal
snörisveiða vera loyvd inn at grunnlinjuni á tveimum leiðum, sum eru avmarkaðar söleiðis:
a. Millum linju í rættvísandi norðan úr
grunnlinjupunkti nr. 1 (Horn 66°27'4
n.br., 22°24'3 v.lgd.) og eystureftir til
linju í rættvísandi norðan frá grunnlinjupunkti nr. 3 (Rauðinúpur 66°30'7
n.br., 16°32'4 v.lgd.).
b. Millum linju í rættvísandi landnyrðing frá grunnlinjupunkti nr. 6
(Langanes 66°22'7 n.br., 14°31'9

a. Að vestan af línu réttvísandi norður
frá grunnlínupunkti nr. 1 (Horn
66°27'4 n.br., 22°24'3 v.lg.) og að
austan af línu réttvisandi norður frá
grunnlínupunkti nr. 3 (Rauðinúpur
66°30'7 n.br., 16°32'4 v.lg.).
b. Að norðan af línu réttvísandi norðaustur frá grunnlinupunkti nr. 6
(Langanes 66°22'7 n.br., 14°31'9 v.lg)
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og að sunnan af línu réttvísandi austur frá grunnlínupunkti nr. 7 (Glettinganes 65°30'5 n.br., 13°36'3 v.lg.).
A tímabilinu frá 1. janúar til 15. maí
skulu handfæraveiðar þó bannaðar innan 12 sjómílna á svæði, sem, afmarkast
að austan af línu, réttvísandi suður frá
grunnlínupunkti nr. 22 (Geirfuglasker
63°19'0 n.br., 20°29'9 v.lg.) og að vestan
af línu, réttvísandi i vestur frá grunnlínupunkti nr. 25 (Skálasnagi 64°51'3
n.br., 24°02'5 v.lg.).

v.Igd.) og suðureftir til linju i rættvisandi eystan úr grunnlinjupunkti
nr. 7 (Glettinganes 65°30'5 n.br.,
13°36'3 v.lgd.).
I tíðarskeiðinum 1. januar til 15. mei
er snörisveiða tó ikki loyvd innanfyri 12
fjórðinga inarkið á öki, millum linju í
ræltvísandi sunnan úr grunnlinjupunkti
nr. 22 (Geirfuglasker 63°19'0 n.br.,
20°29'9 v.Igd.) og vestur til linju rættvísandi vestan úr grunnlinjupunkti nr. 25
(Skálasnagi 64°51'3 n.br., 24°02'5 v.lgd.).

II. Línuveiðar.
Línuveiðar skulu heimilar í fiskveiðiiandhelginni utan 12 sjómilna frá grunnlinu og tólf sjómílna frá Grímsey í samræmi við eftirfarandi reglur:
Sjávarútvegsráðuneyti Islands skal tilkynnt um nöfn, skrásetningarnúmer og
stærð þeirra skipa, sem æskja ofangreindrar heimildar, og getur þá ráðuneytið veitt veiðileyfi, er gildi i ákveðinn tíma í senn, þó að jafnaði eigi skemur en í 4 mánuði. Ráðuneytið getur afturkallað útgefin veiðileyfi einstakra skipa,
ef um brot á reglum þessum verður að
ræða.

II. Línuveiða.
Linufiskiskapur er loyvdur á landleiðini uttanfyri 12 fjórðingar frá grunnlinjunum, við Grímsey 12 fjórðingar úr
landi, samsvarandi hesum reglum:
Fiskimálaráð Islands fær boð um növn,
skrásetingarnummar og stödd á teimum
skipum, sum ynskja nevndu loyvi, og
kann tá fiskimálaráðið veita veiðiloyvi
galdandi fyri ávíst tíðarskeið, tó soleiðis
at loyvi vanliga verða givin fyri ikki
styrtri tíðarskeið enn 4 mánaðar. Fiskimálaráðið kann taka aftur givin loyvi
fyri tey einstöku skipini, sum brotið
hava hesar reglur.

III. Togveiðar.
Tilteknum togveiðiskipum, 10 að tölu,
samkvæmt lista, sem færeyska landsstjórnin lætur í té og samþykktur er af
íslenskum stjórnvöldum, skulu heimilar
togveiðar í fiskveiðilandhelginni utan 12
sjómílna frá grunnlinu og tólf sjómílna
frá Grímsey. Hvers konar vinnsla afla um
borð í skipum þessum skal óheimil að
því undanteknu að í tveimur tilteknum
skipum skal heimil söltun afla á tímabilinu frá 1. júli til 13. nóvember, þó ekki
lengur en tvo mánuði i hvoru skipi á
þessu tímabili.

III. Trolarafiskiskapur.
Tilskilaðum trolarum, 10 í tali, sambært lista, sum Föroya landsstýri setur
upp, og sum er góðkendur av íslendskum
myndugleikum, er loyvt at veiða uttan
fyri 12 fjórðinga markið, við Grímsey
12 fjórðingar úr landi. Eingin viðgerð av
veiðu er loyvd umborð á hesum skipum, tó skal verða loyvt tveimum trolaruin at salta veiðina í tíðarskeiðinum 1.
juli til 13. november, men í Iongsta lagi
2 mánaðar fyri hvört skipið í nevnda
tíðarskeiði.

IV. Almenn ákvæði.

IV. Almennar reglur.

Frá 1. júli 1975 að telja skal heildarafli færeyskra skipa á íslandsmiðum
(skýrslusvæði alþjóða hafrannsóknaráðsins nr. Va) á ársgrundvelli eigi fara
fram. úr 20 000 smálestum.
Færeysk skip, er veiðar stunda samkvæmt framangreindu, skulu hlíta sömu

Frá 1. juli 1975 skal heildarveiðan hjá
föroyskum skipuin undir íslandi (hagtalsöki ICES Va) árlega ikki fara upp
um 20 000 tons.
Föroysk skip, sum fiska sambært áðurnevndu reglum, skulu lúka somu treytir
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reglum og íslensk skip við sams konar
veiðar þar á meðal reglum um möskvastærð botnvörpu og flotvörpu, lágmarksstærðir fisktegunda, friðunarsvæði og
öðrum reglum um lokun svæða.
Færeysk skip skulu tilkynningarskyld
samkvæmt reglum, er síðar verða
ákveðnar.
Skipan þessi um veiðar færeyskra
skipa á Islandsmiðum kemur í stað eldra
fyrirkomulags um sama efni og gildir til
13. nóvember 1975.
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eins og íslendsk skip í somu veiðu har
ímillum reglur um meskustödd á botntroli og flótitroli, minstamát fyri fiskaslög, friðingaröki og reglur um stongd
öki.
Föroysk skip skulu hava fráboðanarskyldu eftir reglum, sum seinri verða tilskilaðar.
Hendan skipanin Fyri fiskiskapin hjá
föroyskum skipum á íslendsku landleiðini avloysir eldri skipanir um sama mál
og er galdandi til 13. november 1975.

Heykjavík, 22. febrúar 1975.
Staðfest:
Einar Ágústsson.
Matthías Bjarnason.

Sþ.

Atli P. Dam.
Pétur Reinert.

455. Fyrirspurn

[237. mál]

til fjármálaráðherra um mötuneytarekstur ríkisins og ríkisstofnana.
Frá Guðmundi H. Garðarssyni.
Óskað er skriflegs svars við eftirgreindum fyrirspurnum:
1. Hve mikill varð kostnaður ríkisins af mötuneytarekstri þess og ríkisstofnana
árin 1970 til og með 1974, sundurliðað fyrir hvert ár, og hve mikill er þessi
kostnaður áætlaður á yfirstandandi ári?
2. Hve mörg mötuneyti eru nú rekin af ríkinu og stofnunum þess, og hvar eru
þau staðsett?
3. Hver er starfsmannafjöldi þessara mötuneyta?
4. Hve margir starfsmenn ríkisins njóta nú fæðis í þessum mötuneytum?
5. Hve margar máltíðir eru seldar í þessum mötuneytum dag hvern?
6. Hvert er söluverð málsverða í mötuneytum þessum og hvert er raunverulegt
kostnaðarverð þeirra?
7. Hvernig eru fæðishlunnindi þessi metin í kjarasamningum opinberra starfsmanna?
8. Greiða opinberir starfsmenn skatta af fæðishlunnindum þessum?
9. Er það rétt, að aðrir en viðkomandi starfsmenn njóti þjónustu í þessum mötuneytum, og ef svo er, þá ineð hvaða kjörum?
10. Hver er stefna rikissjóðs varðandi rekstur þessara mötuneyta í framtíðinni?

Ed.

456. Frumvarp til laga

[238. mál]

um Byggingarefnaverksmiðju rikisins.
Flm : Stefán Jónsson, Helgi F. Seljan.
1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að láta reisa Byggingarefnaverksmiðju ríkisins með
fullkomnum vélum og tæknilegum útbúnaði til framleiðslu á byggingarefnum úr
Alþt. 1974. A (96. lögg.jafarþing).

183
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íslenskum gos- og steinefnum, svo sem þak- og þilplötum margs konar, steintrefjum
til slíkrar framleiðslu, steinull og gleri.
Byggingarefnaverksmiðju ríkisins skal framseldur árangur þeirra rannsókna,
sem þegar hafa farið fram á sviði þessarar framleiðslu hérlendis, og skal hún
takast á hendur framhald rannsókna á möguleika til hliðstæðrar framleiðslu úr
íslenskum efnum, i samvinnu við þá aðila, sem um þau málefni hafa fjallað.
Framleiðsla verksmiðjunnar skal fyrst og fremst miðuð við það um sinn, að
þörfum innanlands verði fullnægt, en jafnframt hugað að mörkuðum erlendis fyrir
framleiðslu hennar.
2. gr.

Til að standa straum af kostnaði við framkvæmdir samkvæmt lögum þessum,
svo og til að tryggja verksmiðjunni aðgang að nægilegri raforku og hráefnum til
framleiðslunnar, er ríkisstjórninni heimilt að taka erlent lán, allt að 1 500 milljónum króna.
3. gr.
Byggingarefnaverksmiðju ríkisins skal reisa á Akureyri og er ríkisstjórninni
heimilt, ef ekki næst samkomulag um kaup á landi undir verksmjðjuna, að taka
eignarnámi lóðir og lendur, svo og mannvirki, sem á þeim kunna að vera. Um
framkvæmd slíks eignarnáms fer að lögum nr. 11/1973.
4. gr.

Heimilt er Byggingarefnaverksmiðju ríkisins að stofna útibú fyrir einstaka
þætti framleiðslunnar í öðrum landshlutum, ef þörf krefur af hagkvæmnisástæðum,
svo sem vegna nálægðar hráefnisnáma, markaðsaðstöðu o. þ. u. 1.
5. gr.
Stjórn Byggingarefnaverksmiðju ríkisins skal skipuð 5 mönnum, sem kosnir
skulu hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi til fjögurra ára í senn. Iðnaðarráðherra skipar einn þeirra formann verksmiðjustjórnar. Ráðherra setur stjórninni
erindisbréf og ákveður laun hennar.
Til að skuldbinda verksmiðjuna þarf undirskrift þriggja stjórnarmanna.
6. gr.
Stjórn verksmiðjunnar ræður framkvæmdastjóra, er hafi verkfræðimenntun, til
að hafa á hendi daglega stjórn verksmiðjunnar og umsjón með rekstri hennar.
Framkvæmdastjóri hefur prókúruumboð fyrir verksmiðjuna.
Stjórn verksmiðjunnar setur framkvæmdastjóra erindisbréf er kveður nánar
á um starfsskyldur hans.
7. gr.
Endurskoðendur verksmiðjunnar eru tveir, skipaðir af iðnaðarráðherra til
tveggja ára í senn.
8. gr.
Við Byggingarefnaverksmiðju ríkisins skal starfa samstarfsnefnd, skipuð 4 fulltrúum frá hvorurn aðila, stjórn verksmiðjunnar og starfsmönnum hennar, ásamt
jafnmörgum varamönnum.
Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu milli fyrirtækisins og starfsmanna þess, stuðla að þvi að jafnan liggi fyrir sem gleggstar upplvsingar um allt
það sem, lýtur að rekstri verksmiðjunnar, framleiðslu hennar og afkomu. Samstarfsnefndin skal vera ráðgefandi í ölluni inálefnum, er varða ofangreind atriði,
og gera tillögur til stjórnar verksmiðjunnar uin þau og önnur atriði, er máli skipta
fyrir starfsfólkið. Nefndin skal eftir föngum leitast við að hindra eða leysa öll
ágreiningsmál er upp kunna að koma á vinnustað. Ágreiningur milli einstakra
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starfsmanna og verksmiðjustjórnar skal lagður fyrir nefndina, svo og ráðningar
°8 uppsagnir starfsfólks, að svo miklu leyti seni slíks er þörf og því verður við
komið.
Samstarfsnefndin breytir í engu starfi og hlutverki trúnaðarmanna samkvæmt
lögum um, stéttarfélög og vinnudeilur, og ekki skal nefndin fara inn á svið almennra kjarasamninga.
Stjórnendum verksmiðjunnar ber að veita samstarfsnefndinni allar tiltækar
upplýsingar, sem máli skipta, um rekstur verksmiðjunnar.
Iðnaðarráðherra setur nánari ákvæði um samstarfsnefnd í reglugerð.
9. gr.
Byggingarefnaverksiniðja ríkisins skal undanþegin öllum sköttum og opinberum gjöldum, nema fasteignagjaldi og landsútsvari samkvæmt ákvæðum, III. og IV.
kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga.

10. gr.
Reikningsár verksmiðjunnar er almanaksárið. Skal stjórn hennar gera reikningsskil fyrir hvert starfsár svo fljótt sem auðið er og svo snemma að endurskoðun geti farið fram fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Að henni lokinni skulu
reikningar sendir iðnaðarráðherra, undirritaðir af stjórn og framkvæmdastjóra og
áritaðir af endurskoðendum. Reikningar skulu síðan birtir í B-deiId Stjórnartíðinda.
11. gr.

Áður en framkvæmdir hefjast samkvæmt lögum, þessum skal fram fara ítarleg rannsókn á umhverfi verksmiðjunnar í því skyni að tryggt verði, að hvorki
framkvæmdir né rekstur hennar valdi tjóni eða röskun á lifríki umhverfis hennar.
Einnig skal gerð af hæfum sérfræðingum athugun á hugsanlegum félagslegum
áhrifum af völdum verksmiðjunnar. Haga skal mannvirkjagerð á þann hátt, að
sem best fari í umhverfinu.
12. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjunnar setur iðnaðarráðherra
með reglugerð að fengnum tillögum verksmiðjustjórnar.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

13. gr.

Greinargerð.
Einstakar efnisgreinar þessa frumvarps þarfnast ekki ítarlegra skýringa, en
varðandi frumvarpið í heild vilja flutningsmenn vekja athygli á eftirfarandi atriðum:
Innflutningur á vörutegundum þeim, sem Byggingarefnaverksmiðju ríkisins er
ætlað að framleiða, eða leysa af hóhni, nemur mörg hundruð milljónum króna
árlega.
ítarlegar tilraunir hafa verið gerðar, með góðuin árangri, á kostnað rikisins,
með framleiðslu á byggingarefni úr gos- og steinefnum hér á landi, og benda niðurstöðurnar til þess að við getum, ef skynsamlega er að staðið, framleitt vörur til
húsagerðar er taki innfluttum byggingarvörum fram að gæðum eða standi þeim
a. m. k. jafnfætis. Einnig benda likur til þess að hin íslensku byggingarefni yrðu
miklu ódýrari, þótt ekki væri nema vegna farmgjaldanna sem spöruðust.
í granniöndum okkar eru nú framleiddar þakplötur og plötur í útveggi húsa
úr trefjasteypu, og gefast þær mjög vel við veðurskilyrði svipuð þeim sem hér
ríkja.
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Vafalaust xná telja að verksmiðja í eigu ríkisins gæti framleitt allt það rúðugler, sem landsmenn þarfnast, og væri fráleitt að láta vanburða tilraun, sem gerð
var á sínum tíma af hálfu einkaframtaksins til glergerðai- hér á landi, með grátbroslegum árangri, fæla landsmenn frá slíkri framleiðslu.
Þá er þess að geta, að rafmagnsverð það sem nú býðst hér á landi af opinberri hálfu til orkufreks iðnaðar, miðað við 8 000 klst. ársnotkun, er svo hagstætt að dæmafátt mun teljast í heiminum, og kynni þetta lága orkuverð að gera
okkur kleift að selja framleiðsluvörur Byggingarefnaverksmiðju rikisins á erlendum mörkuðum.
Hvað staðarval Byggingarefnaverksmiðjunnar áhrærir skal það tekið fram, að
flutningsmenn telja það mikilvægt frá þjóðfélagslegu sjónarmiði að hún verði
reist utan Faxaflóasvæðisins, þar sem ætla má að tiltækt verði nægjanlegt vinnuafl. Á Akureyri gæti verksmiðjan reist skorður við hættu á árstíðabundnu atvinnuleysi, og ber þá jafnframt að geta þess, að einmitt þar stendur íslenskur verksmiðjurekstur traustum fótum,
Ákvæði 4. gr. frumvarpsins gera síðan ráð fyrir þvi að fyrirtækið geti hafið
rekstur í sérstökum greinum annars staðar á landinu ef henta þykir, svo sem í
grennd við biksteinsnámurnar á Austur- og Vesturlandi.

Sþ.

457. Tillaga til þingsályktunar

[239. mál]

um afnotarétt þéttbýlisbúa al' sumarbústaðalöndum.
Flm.: Eyjólfur K. Jónsson, Pálmi Jónsson, Bragi Sigurjónsson,
Magnús Kjartansson, Magnús T. Ólafsson, Stefán Valgeirsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hefja undirbúning að því, að
skipulögð verði sumarbústaðalönd á ríkisjörðum til afnota fyrir þéttbýlisbúa, og
láta semja frumvarp að lögum um þetta efni, sem, lagt verði fyrir næsta Alþingi.
Greinargerð.

Allmiklar umræður fara nú fram um eignar- og afnotarétt af landi, um landvernd og landnytjar. Kaupstaðabúar gera þá kröfu að fá óhindraðan aðgang og
afnot af ónytjuðu landi, en jafnfraxnt þrá þeir flestir að hafa til einkaafnota landsspildu, þar sem þeir geta byggt sér sumarhús og dvalist í frístundum. Hefur þetta
leitt til þess, að verðlag á eftirsóttum sumarbústaðalöndum hefur hækkað verulega.
Ríkið á nú um 900 jarðir, sem margar hverjar eru litt eða ekki nytjaðar. Víða á
þessu landi eru hin ákjósanlegustu skilyrði til útivistar og sumardvalar, sem eðlilegt er að heimila alþýðu að hagnýta.
Deilur þær, sem sprottið hafa um afnotarétt lands, ættu að leiða til þess, að
leitast yrði við að sætta sjónarmiðin, og að því miðar tillaga þessi. Hún gerir ráð
fyrir, að landsmönnum öllum verði gert kleift að hafa til einkaafnota nokkurt
land, sem jafnfraint kynnu að fylgja þær kvaðir, að leigutaki tæki þátt í ræktun
nærliggjandi landssvæða, gróðursetningu trjáplantna, fiskrækt o. s. frv. Að sjálfsögðu yrði samráð haft við Náttúruverndarráð. Þá er og ljóst, að þessar aðgerðir
mundu stemma stigu við óhóflegri hækkun verðlags sumarbústaðalanda, sem ýmsum vex þegar í angum. Hér er því um að ræða raunhæfar aðgerðir til þess annars
vegar að auðvelda þjóðinni allri afnot landsins og hafa jafnfraint hemil á hækkun
jarðaverðs, þar sem svo hagar til, að sóst er eftir löndum fyrir sumarbústaði.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi, en varð ekki útrædd. Meðal flutningsmanna þá voru Ágúst Þorvaldsson, Benedikt Gröndal, Hannibal Valdimarsson og
Eysteinn Jónsson.
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[240. mál]

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1972.
fLagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Rikisreikningurinn fvrir árið 1972 samþvkktist með eftirgreindum niðurstöðutölum í þús. kr.:
Relkningur:
Áætlun:
Gjöld:
157 012
00 Æðsta stjórn ríkisins................................
129 376
190 621
01 Forsætisráðuneytið ..................................
174 191
3 106 822
02 Menntamálaráðuneytið .............................
2 912 625
231 351
03 Utanríkisráðuneytið ................................
204 369
840 639
04 Landbúnaðarráðuneytið ...........................
821 064
344 648
05 Sjávarútvegsráðuneytið ...........................
309 063
1 117 002
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið..............
849 919
713 715
07 Félagsmálaráðuneytið .............................
698 623
6 107 536
6 198 573
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðunevtið .
1 044 761
09 Fjármálaráðuneytið ..................................
1 004 620
2 350 347
10 Samgönguráðuneytið
1 699 243
444 872
303 447
11 Iðnaðarráðuneytið ..................................
1 708 189
1 209 527
12 Viðskiptaráðuneytið ................................
17 517
17 465
13 Hagstofa Islands .......................................
20 389
17447
14 Rikisendurskoðun ..................................
134 926
349320
Mismunur .................................................
Samtals 16 898 872
Áætlun:
T ekj u r:
16 728 537
11 Skattar ...................................................
12 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum i ríkis90 900
eign fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ...
79 435
13 Ýmsar tekjur ...........................................

Samtals 16 898 872

18 530 347
Relknlngur:

18 317 054
86 661
126 632
18 530 347

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarpið er samið eftir rikisreikningi fyrir árið 1972, sem lagður verður fyrir
þiUgið samtimis frumvarpinu.

Ed.

459. Breytingartillogur

T134. mál]

við frv. til laga um launasjóð rithöfunda.
Frá Jóni Árm. Héðinssyni.
1. Við 1. gr. Aftan við fyrri málslið bætist: og tónskálda.
2. Við 3. gr. 1 stað orðanna „og höfundar fræðirita“ komi: höfundar fræðirita
og tónskáld.
3. Við 4. gr. A eftir orðunum, „félagssamtök rithöfunda" komi: og tónskálda.
4. Aftan við fyrirsögn bætist: og tónskálda.
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460. Frumvarp til laga

[241. mál]

um brcyting á löguin nr. 4 6. inars 1964, nm þingfararkaup alþingismanna.
Flm.: Gvlfi Þ. Gíslason, Ellert B. Schram.
1. gr.

1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Launakjör alþingismanna, að meðtöldum húsnæðiskostnaði, dvalarkostnaði og
ferðakostnaði, skulu ákveðin af Kjaradómi, að fengnum tillögum þingfararkaupsnefndar.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin 1. gr. laga nr. 57
1971, um breyting á lögum nr. 4 6. mars 1964, um þingfararkaup alþingismanna.
Greinargerð.

gildandi lögum um þingfararkaup alþingismanna segir svo í 1. gr.:
„Alþingismaður nýtur launa samkv. launaflokki B 3 i kjarasamningi um laun
starfsmanna ríkisins, og greiðist V12 hluti árslauna mánaðarlega. Launin greiðast
frá byrjun næsta mánaðar eftir kjördag og til loka þess mánaðar, er kjörtimabili
lýkur.
Varamaður nýtur þingfararkaups þann tíma, er hann situr á þingi.
Ráðherra, sem er ekki alþingismaður, á rétt á þingfararkaupi og nýtur að öllu
leyti þeirra réttinda sem alþingismanni eru ákveðin i lögum þessum."
Þá segir i 3. gr.:
„Alþingismaður, sem um þingtimann verður að hafa dvalarstað í Reykjavík
eða grennd vegna fjarlægðar frá heimili sinu, á rétt á að fá greiddan eftir reikningi kostnað við hæfilegt húsnæði til íbúðar, meðan Alþingi stendur yfir. Þingfararkaupsnefnd getur ákveðið hámark húsnæðiskostnaðar. Þingmaður utan Reykjavíkur eða nágrennis, er býr í eigin húsnæði, fær þó greiddan húsnæðiskostnað eftir
mati.“
í

í 4. gr. segir:

„Þingfararkaupsnefnd ákveður dvalarkostnað yfir þingtímann fyrir alþingismenn, sem búsettir eru utan Reykjavíkur.
Ákvæði 1. málsgr. gilda þó ekki um þá alþingismenn, sem fasta atvinnu hafa
í Reykjavik við önnur störf, meðan Alþingi stendur yfir.“
í 5. gr. segir:
„Alþingismaður fær á ári hverju fjárhæð til greiðslu kostnaðar við ferðalög
i kjördæmi sínu. Þingfararkaupsnefnd ákveður fjárhæð þessa. Heimilt er að hafa
upphæðina misháa eftir kjördæmum. Landskjörinn þingmaður fær sama ferðakostnað og þingmaður í þvi kjördæmi, þar sem hann var í framboði.
Ákvæði 1. málsgr. taka ekki til varaþingmanns og ráðherra.“
I 6. gr. segir:
„Alþingismaður, sem er ekki búsettur I Reykjavík eða grennd, á rétt á að fá
endurgreiddan ferðakostnað til þings og heim af þingi i þingbyrjun og þinglok.
Sama gildir um ferðir í þinghléi eða fundarhléi um hátiðar og um ferðir varamanna til þings og heim af þingi.
Enn fremur fær þingmaður á hverju reglulegu þingi á sama hátt endurgreiddan kostnað við ferðir á öðrum timum en í 1. málsgr. greinir, ef þær eru nauðsynlegar og þingmaður hefur fengið fararleyfi.**
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í 8. gr. segir:
„Ef almennar breytingar verða á launum starfsmanna ríkisins, er þingfararkaupsnefnd heimilt að hækka eða lækka árslaun skv. 1. gr. að sama skapi.“
Þá segir í 9. gr.:
„Sameinað Alþingi kýs hlutfallskosningu í byrjun hvers þings 7 manna nefnd,
þingfararkaupsnefnd, er úrskurðar þingfararkaupsreikninga alþingismanna, en forsetar ávísi fjárhæðunum úr rikissjóði.
Vilji alþingismaður ekki hlíta úrskurði þingfararkaupsnefndar samkvæmt lögum þessum, getur hann skotið honum til forseta Alþingis, sem fella endanlegan
úrskurð um ágreiningsatriðin.“
Samkvæmt þessum lagaákvæðum hefur þingfararkaupsnefnd úrslitavald að því
er snertir launakjör alþingismanna, að meðtöldum húsnæðiskostnaði, dvalarkostnaði og ferðakostnaði. Flm. þessa frumvarps telja eðlilegra, að kjaradómi verði falið
þetta ákvörðunarvald, enda úrskurðar hann um laun ráðherra og hæstaréttardómara.

Sþ.

461. Fyrirspurnir.

[242. mál]

I. Til samgönguráðherra um snjómokstur á þjóðvegum.
Frá Tómasi Árnasyni.
Hver var kostnaður við snjómokstur á þjóðvegum landsins árin 1971, 1972,
1973 og 1974? Hvernig skiptist kostnaðurinn á hvert ár um sig? Á hvaða þjóðvegum var hann mestur?
Hvaða reglur gilda um snjómokstur hjá Vegagerð rikisins?
II. Til félagsmálaráðherra um athugun á fasteignamatslögum og lögum um sambýli í fjölbýlishúsum.
Frá Eggert G. Þorsteinssyni.
1. Hvað liður framkvæmd ályktunar Alþingis um athugun á breytingu á fasteignamatslögum og lögum um, sambýli í fjölbýlishúsum, frá 26. mars 1974?
2. Hvenær má búast við, að lagafrumvarp til breytinga á umræddum lögum
samkv. ályktun Alþingis verði tagt fram?

Sþ.

462. Tillaga til þingsályktunar

[243. mál]

um afnotagjald sjónvarpstækja.
Flm.: Guðmundur H. Garðarsson.
Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að breyta reglugerð nr. 280 frá
1966, um breytingu á reglugerð nr. 28 frá 1958, um útvarpsrekstur ríkisins, 9. gr„
á þann veg, að aðeins skuli greiða eitt afnotagjald vegna sjónvarpstækja, þótt fleiri
séu en eitt á heimili eða í stofnun.
Greinargerð.
Breyting sú, sem hér er lögð til á reglugerð nr. 280 frá 1966, um útvarpsrekstur
ríkisins, 9. gr., felur í sér, að í stað þess að greitt sé afnotagjald af hverju sjónvarps-
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tæki, ef fleiri eru í notkun á heimili eða í stofnun, skuli aðeins greitt eitt gjald.
Með því yrði sami háttur á hafður varðandi afnotagjöld af sjónvarpstækjum og
tíðkast hefur um innheimtu afnotagjalda af útvarpstækjum i allmörg ár, enda þótt
sjálfsagt.
Það færist stöðugt í vöxt, að fleiri en eitt sjónvarpstæki eru á sama heimili.
Stafar það m. a. af því, að fólk hefur átt kost á því að kaupa lítil, en tiltölulega ódýr
sjónvarpstæki, sem auðvelt er að flytja til. En eftir sem áður er notkun stærri sjónvarpstækja algengust á flestum heimilum. Ýmsar ástæður, svo sem veikindi, geta
verið þess valdandi, að æskilegt þyki, að fleiri en eitt sjónvarpstæki sé á heimili
eða í stofnum.

Ed.

463. Frumvarp til laga

F23. mál]

um breyting á lögum nr. 85 23. júni 1936, um meðferð einkamála i héraði.
(Eftir 2. umr. i Ed., 16. apríl.)
Samhljóða þskj. 26 með þessari brevtingu:
3. gr. hljóðar svo:
í stað 1. mgr. 134. gr. komi eftirfarandi:
Vitnaskýrslur skal bóka eða hljóðrita, og ákveður dómari, hvora aðferðina
skuli hafa um hverja skýrslu. Aldrei skal þó hljóðrita vitnaskýrslur gegn andmælum vitnis, aðila eða umboðsmanns hans.
Ef vitnaskýrsla er bókuð, les dómari svör vitna við spurningum jafnskjótt
sem þau hafa verið bókuð, eftir ósk viðkomenda eða eftir því, sem honum þykir
hentugt. Þegar yfirheyrslu er lokið, les dómari, ef óskað er eða honum þykir þess
þörf, með sama hætti upp bókanir á svörum vitnis í heild, enda skal gera þær leiðréttingar og viðauka við bókanir, sem dómari telur, að gefnu tilefni, þurfa til þess
að framburður vitnis komi sem gleggst og réttast fram.
Ef vitnaskýrsla er hljóðrituð, skal jafnframt bóka í þingbók um þinghaldið
og geta þar nafn vitnisins, aldurs og heimilis eða dvalarstaðar svo og, að vitnaskýrslan sé hljóðrituð. í reglum, sem dómsmálaráðherra setur samkv. 5. málsgr.
42. gr., má heimila, að bókanir í þingbók um töku vitnaskýrslu verði felldar niður
að hluta eða að fullu. Með vitnaskýrslu skal hljóðrita upplýsingar dómara um
þinghaldið og vitni, svo að jafnan megi vita, hvaða hljóðritun er um að ræða.
Dómari skal greina vitni frá því, að hljóðrita skuli skýrslu þess, og skýra framkvæmd hljóðritunar eftir þörfum. Jafnan skal mega fylgjast með því af öllum,
sem á þingi eru, hvort hljóðritunartæki eru í sambandi: — Hljóðrita skal eftir
ákvörðun dómara það úr skýrslu vitnis, sem, máli þykir skipta. 1 lok vitnaskýrslu,
eða að loknum hlutum hennar, getur dómari látið hljóðrita stuttan úrdrátt sinn
um það, sem hann telur þurfa fram að koma, og síðan skal spyrja vitni, hvort
þar sé rétt eftir því haft. — Vitni, aðilar og lögmenn þeirra skulu á þinginu eiga rétt
á að hlusta á það, sem þá hefur verið hljóðritað, i þeim mæli, er þeir óska. Þeir
geta látið hljóðrita eða bóka i þingbók stuttar athugasemdir sínar varðandi stjórn
dómara á vitnaleiðslunni.
Að þinghaldi loknu skal á vegum dómara vélrita eftir hljóðritun í þeim mæli,
sem hann telur ástæðu til eða þeir krefjast, sem rétt eiga á endurriti, skv. 2. mgr.
44. gr. Þegar mál er flutt munnlega eða við lok skriflegs málflutnings, skal bóka
í þingbók, hvaða hljóðritanir hafa verið áritaðar og hvort fram hafa komið athugasemdir um, að aðilar eða lögmenn þeirra eða vitni hafi ekki séð þau endurrit
eða telji þau ekki rétt gerð.
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Sþ.

464. Fvrirspurnir,

[244. mál]

I. Til menntamálaráðherra um aðild Islands að háskóla Sameinuðu þjóðanna.
Frá Sigurði Blöndal.
1. Á hvaða stigi er könnun á aðild íslands að háskóla Sameinuðu þjóðanna?
2. Við hvaða háskóladeildir hér eða rannsóknastofnanir getur samstarf helst
komið til greina?
II. Til heilbrigðis- og trvggingamálaráðherra um mengunarhættu i Njarðvikurhreppi og Keflavfk.
Frá Oddi ólafssyni.
Hvað líður rannskón á mengunarhættu vatnsbóla í Njarðvikurhreppi og
Keflavík vegna olíu frá Keflavikurflugvelli, og hve víðtæk er rannsóknin?
a) Hafa vatnshæðarmælingar farið fram?
b) Hafa verið teknir borkjarnar til efnarannsókna?
c) Hafa verið gerðar ísótópamælingar á vatnsrennsli?
d) Er orðið ljóst, hve langt jarðvegsmengunin er komin?
e) Hafa hættusvæði verið kortlögð?

Sþ.

465. Tillaga til þingsályktunar

[245. mál]

um viðurkenningu á bráðabirgðabyltingarstjórninni í Suður-Víetnam.
Flm.: Magnús Kjartansson, Magnús T. Ólafsson, Sighvatnr Björgvinsson.
Alþingi ályktar að fela utanrikisráðherra að viðurkenna bráðabirgðabyltingarstjórnina i Suður-Víetnam.
Jafnframt skorar Alþingi á rikisstjórnina að leggja fram fé til endurreisnarstarfa í Indókina i samvinnu við önnur Norðurlandariki.
Greinargerð.
Styrjöldin í Víetnam, sem segja má að geisað hafi nær óslitið í hálfan fjórða
áratug, hefur orðið mjög nærgöngul við samvisku manna um allan heim. Vietnamar hafa á þessu timabili orðið að berjast við innrásarheri frá Japan, Frakklandi og Bandarikjunum; mannfall og limlestingar hafa orðið hlutfallslega meiri
en í nokkrum öðrum styrjöldum, ásamt evðingu á náttúru landsins, mannvirkjum
og samfélagsháttum. Lengi vel var deilt mjög uni eðli þessara styrjalda, en nú
hefur reynslan sannað svo að ekki verður um .deilt að i Vietnam hefur alla tið
verið um þ.jóðfrelsisbaráttu að ræða, þar sem allur þorri landsmanna hefur stefnt
að sjálfstæði og harist gegn erlendu valdi.
Fjöldasamtök almennings o« fjölmörg riki heims hafa á undanförnum árum
reynt að stuðla að því að bundinn yrði endir á ógnarástandið i Víetnam Þannig
viðurkenndi fyrrverandi rikisstjórn fslands ríkisstjórnina i Hanoi í þvi skyni að
mótmæla loftárásum bandarikjamanna á‘Norður-Vietnam. 40—50 riki hafa nú þegar
viðurkennt bráðabirgðabyltingarstjórnina í Suður-Víetnam, þar sem ljóst er orðið
að hún er fulltrúi meginhluta Íbúanna i þeim landshluta og endanlegur sigur
hennar skammt undan. Hér er lagt til að rikisstjórn íslands gangi frá slikri viðurAlþt. 1974. A (96. Iðggjafarþlng).
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kenningu og stuðli þannig siðferðilega að því að styrjaldarátökunum í Víetnam
sloti sem fyrst og landsmenn geti einir og frjálsir tekist á við hin risavöxnu vandamál sín.
Endurreisnarstarfið í Víetnam og öðrum stríðshrjáðum ríkjum Indókina verður
erfitt og kostnaðarsamt, og þegnar þeirra munu þurfa á allri tiltækri aðstoð að
halda. Hér er lagt til að íslendingar leggi sinn skerf af mörkum til þeirra verkefna, og væri eðlilegt að sú aðstoð yrði veitt í samvinnu við önnur Norðurlandaríki, sem þegar hafa lagt fram verulega fjármuni i þessu skyni og skuldbundið
sig til enn meiri átaka.

Nd.

466. Breytingartillögur

[149. máll

við frv. til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Frá Braga Sigurjónssyni.
1. Við 2. gr. Síðari málsliður orðist svo: Þó skal ekki minna en 51% af hlutafé
félagsins jafnan vera i eigu rikisins og stjórn þess að meiri hluta skipuð fulltrúum ríkisins, og skulu þeir kosnir af Alþingi.
2. Við 3. gr. Við bætist nýr töluliður:
6. Að gera samning við verksmiðjuna, sem tryggi, að hún greiði allan kostnað
við framkvæmdir þær, sem um getur í 3. og 4. lið.

Nd.

467. Nefndarálit

[81. mál]

um frv. til laga um innflutning og eldi sauðnauta.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundi sínum. Mælir hún með samþykkt þess
með svofelldri
BREYTINGU:
Við 6. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: sem samþykktir eru af landbúnaðarráðherra, Náttúruverndarráði og yfirdýralækni.
Alþingi, 17. april 1975.
Stefán Valgeirsson,
Friðjón Þórðarson,
Pálmi Jónsson.
form., frsm.
með fyrirvara.
Guðm. G. Þórarinsson.
Ingólfur Jónsson.

Ed.

468. Frumvarp til laga

[246. mál]

um breyting á lögum nr. 19 11. febr. 1953, um ættleiðingu.
Flm.: Einar Ágústsson.
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Með leyfi forseta íslands, sem dómsmálaráðherra veitir í umboði hans, getur
sá, sem orðinn er 25 ára, tekið að sér kjörbam.
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Nú ættleiða hjón barn og nægir þá að annað þeirra sé orðið 25 ára. Þegar
sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má þó veita leyfi til ættleiðingar þegar annað
hjóna hefur náð 20 ára aldri.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

2. gr.

Greinargerð.
Lög um ættleiðingu eru orðin 22 ára gömul. Siðan hafa ungu fólki verið
veitt aukin réttindi á ýmsum sviðum og þvkir flutningsmanni rétt að svo sé einnig gert í þessu tilviki.
Nýmæli frumvarpsins er það, að dómsmálaráðherra er samkvæmt umboði forseta íslands veitt leyfi til þess að veita leyfi til ættleiðingar, þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi, þegar annað hjóna er orðið 20 ára að aldri. Frumvarpið er
sniðið að danskri fyrirmynd.

Ed.

469. Breytingartillaga

[15. máll

við frv. til laga um happdrættislán rikissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg.
Frá Steingrími Hermannssyni og Inga Tryggvasyni.
1. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Fjármunir þeir, er inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu
renna til Vegasjóðs og skal þeim varið til að greiða kostnað við gerð hringvegarins og þjóðbrauta, sem tengja landshluta þeim vegi, skv. nánari ákvörðun
Alþingis við gerð vegáætlunar.
2. Fyrirsögn frv. verði:
Happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs.

Ed.

470. Frumvarp til laga

[247. mál]

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt.
Flm.: Ingi Tryggvason, Steingrimur Hermannsson.
1. gr.
Við 6. gr. laganna bætist svo hljóðandi málsgrein:
Þá er heimilt að endurgreiða sveitarfélögum, og öðrum þeim, sem kosta snjómokstur á vegum eða götum, sannanlegan greiddan söluskatt af þessum framkvæmdum.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Eins og kunnugt er, hefur söluskattur hækkað mjög á undanförnum árum og
hlutdeild hans i tekjuöflun ríkisins farið vaxandi. Eftir því sem upphæðir söluskatts hafa hækkað, hafa betur komið í ljós ýmsir vankantar á lögum þeim, sem
sett voru um söluskatt 1960, enda hafa verið gerðar á þeim allmiklar breytingar.
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Með frumvarpi þvi, sem hér er flutt, er lagt til að heimilað verði að endurgreiða sveitarfélögum og öðrum hliðstæðum aðilum, t. d. mjólkurflutningafélögum,
greiddan söluskatt af snjómokstri.
Kostnaður við snjómokstur er mjög misjafn eftir landshlutum. Þá er einnig
misjafnt, hvernig framlag ríkisins til snjómoksturs nýtist hinum ýmsu bvggðarlögum.
A sumum þjóðvegum kostar Vegasjóður alian snjómokstur, annars staðar eru
vegir ruddir á kostnað Vegagerðar tvisvar í viku eða sjaldnar, allvíða, jafnvel i
þéttbýlum og snjóþungum sveitum, kostar Vegagerðin snjómokstur að fullu aðeins
einu sinni á ári. Ef menn þurfa að rvðja vegina oftar. verður helmingur kostnaðar að koma frá heimamönnum. Þung rök má færa fyrir þvi, að samgöngur á
landi séu jafnnauðsynlegar allan ársins hring og því sé eðlileg skylda samfélagsins að gera það sem unnt er til að vegum sé haldið opnum án sérstaks kostnaðar
fyrir þá, sem biia við snjóþyngsli eða lága vegi, sem ekki verjast fyrir snjó.
Skattheimta til almenningsþarfa verður seint með þeim hætti, að öllum þyki
fullu jafnrétti framfylgt. Söluskatti fvlgir t. d. sá galli, að fjárhagsleg óhöpp eða
skaðar geta orðið tekjulind fyrir rikissjóð. í þióðfélagi, sem stefnir að auknu
félagslegu réttlæti, hlýtur að vera eðlilegt og sjálfsagt að nema burt þau lagaákvæði, sem auka misrétti með þeim hætti, að óviðráðanlegir ðrðugleikar við lffsframfærslu séu gerðir að tekjulind fyrir samfélagið. örðugar vetrarsamgöngur i
bæ eða byggð af völdum vegleysis eða snjólaga eru eitt þeirra atriða, sem afkomumism.un valda. Með frumvarpi því. sem hér er flutt, er gert ráð fvrir heimild ríkissjóðs til að leiðrétta að nokkru þennan aðstöðumun.

Nd.

471. Prumvarp til laga

[130. mál]

nm ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlif og barneignir og um fóstureyðingar og
ófrjósemisaðgerðir.
(Eftir 2. umr. i Nd., 17. apríl.)
I. KAFLI
Ráðgjöf og fræðsla.
1. f<r.

fiefa skal fólki kost á ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlif og barneignir.
Landlæknir hefur á höndum yfirumsjón með framkvæmd og uppbyggingu
slikrar ráðgjafar og fræðslu.

í.
2.
3.
4.

2. gr.
Aðstoð skal veita, eftir hvi sem við á, svo sem hér segir:
Fræðsla og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og útvegun þeirra.
Ráðgjöf fvrir fólk, sem ihugar að fara fram á fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð.
Kvnlifsfræðsla og ráðgjöf og fræðsla um ábyrgð foreldrahlutverks.
Ráðgjöf og fræðsla varðandi þá aðstoð, sem konunni stendur til boða í sambandi við meðgöngu og barnsburð.
3. gr.

Ráðgjafarþjónusta þessi skal veitt á heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum og
má vera i starfstengslum við mæðranefnd, kvensjúkdómadeildir, geðvernd, fjölskvlduráðgjöf og félagsráðgjafaþjónustu.
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4. gr.

Að ráðgjafarþjónustunni skulu starfa iæknar, félagsráðgjafar, Ijósmæður,
hjúkrunarfólk og kennarar, eftir því sem þörf krefur.
5. gr.

AJlar viðurkenndar getnaðarvarnir skulu fást hjá ráðgjafarþjónustunni. Unnið
skal að því að auðvelda almenningi útvegun getnaðarvarna, m. a. með því, að
sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra.
6. gr.

Ráðgjöf fyrir fólk, sem ihugar fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, tekur til
þess, sem hér segir:
1. Læknishjálp.

2. Þungunarprófanir.
3. Ráðgjafar- og stuðningsviðtöl.
4. Félagsleg aðstoð.

5. Aðstoð við umsókn og tilvísun til sjúkrahúss.
7. gr.

Fræðsluyfirvöld skulu í samráði við skólayfirlækni veita fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlífsins á skyldunámsstigi í skólum landsins. Einnig skal veita
þessa fræðslu á öðrum námsstigum.
II. KAFLI
Um fóstureyðingar.
8. gr.

Fóstureyðing samkvæmt lögum þessum er Iæknisaðgerð, sem kona gengst undir
í því skyni að binda endi á þungun, áður en fóstrið hefur náð lífvænlegum þroska.
9. gr.

Fóstureyðing er heimil:
1. Félagslegar ástæður:
Þegar ætla má, að þungun og tilkoma barns verði konunni og hennar nánustu
of erfíð vegna óviðráðanlegra félagslegra ástæðna. Við slikar aðstæður skal
tekið tillit til eftirfarandi:
a) Hafi konan alið mörg börn nieð stuttu millibili og skammt er liðið frá
siðasta barnsburði.
b) Eigi konan við að búa bágar heiinilisástæður vegna ómegðar eða alvarlegs
heilsuleysis annarra á heimilinu.
c) Þegar konan getur ekki vegna æsku og þroskaleysis annast barnið á fullnægjandi hátt.
d) Annarra ástæðna, séu þær fyllilega sambærilegar við ofangreindar aðstæður.
2. Læknisfræðilegar ástæður;
a) Þegar ætla má, að heilsu konu, líkamlegri eða andlegri, sé hætta búin af
áframhaldandi meðgöngu og fæðingu.
b) Þegar ætla má, að barn, sem kona gengur með, eigi á hættu að fæðast vanskapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar í fósturlífi.
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c) Þegar sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu konu
eða manns til að annast og ala upp barn.
3. Ef konu hefur verið nauðgað eða hún orðið þunguð sem afleiðing af öðru
refsiverðu atferli.
10. gr.
Fóstureyðing skal framkvæmd eins i'ljótt og auðið er og helst fyrir lok 12.
viku meðgöngutímans.
Fóstureyðing skal aldrei framkvæmd eftir 16. viku meðgöngutimans, nema
i'yrir hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konunnar
stetnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu og/eða fæðingu. Einnig skal fóstureyðing leyfileg eftir 16 vikur, séu miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða
sköddun fósturs.
Slikar undanþágur eru aðeins heimilar að fenginni skriflegri heiinild nefndar,
skv. 28. gr.
11- gr.
Áður en fóstureyðing má fara fram, verður að liggja fyrir skrifleg rökstudd
greinargerð tveggja lækna, eða læknis og félagsráðgjafa sé eingöngu um félagslegar ástæður að ræða, enda sé hann starfandi í viðkomandi heilsugæsluumdæmi.
Annar þessara lækna sé sérfræðingur í kvensjúkdómum eða almennum skurðlækningum við það sjúkrahús, þar sem aðgerðin fer frarn, en hinn að jafnaði sá læknir
eða félagsráðgjafi, sem ráðlagt hefur konunni að leita sjúkrahúss þessara erinda.
Þar sem ástæða þykir til skal viðkomandi sérfræðingur styðjast við álitsgerð
geðlæknis, sé um geðræna sjúkdóma að ræða.
12. gr.
Áður en fóstureyðing má fara fram, er skylt að konan, sem sækir um aðgerðina, hafi verið frædd um áhættu samfara aðgerðinni og hún hafi hlotið fræðslu
um, hvaða félagsleg aðstoð henni stendur til boða í þjóðfélaginu. Öll ráðgjöf og
fræðsla skat veitt á óhlutdrægan hátt.
13. gr.
Umsókn, greinargerð og vottorð skulu rituð á þar til gerð eyðublöð, sem landlæknir gefur út.
Eftirfarandi atriða skal gætt.
1. Kona skal skrifa sjálf undir greinargerð og umsókn um fóstureyðingu.
2. Sé kona vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða af öðrum ástæðum ófær
um að gera sér grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, þá er heimilt að veita leyfi
til aðgerðarinnar skv. umsókn lögráðamanns.
3. Sé kona yngri en 16 ára eða svipt sjálfræði, skulu foreldrar eða lögráðamaður
taka þátt í umsókn með henni nema sérstakar ástæður mæli gegn því.
4. Sé þess kostur, skal maðurinn taka þátt í umsókn konunnar, nema sérstakar
ástæður mæli gegn því.
5. Hætti liona við aðgerð ber henni að staðfesta þann vilja sinn skriflega. Sé
konu synjað um aðgerð á sjúkrahúsi skal henni og þeim, er undir greinargerð rita, tilkynnt það strax skriflega. Getur konan þá tafarlaust leitað þeirra
úrræða, sem kveðið er á um í 28. gr., og er þeim, sem undir greinargerð hefur
ritað, skylt að aðstoða hana í því.
14. gr.
Sjálfri aðgerðinni skal hagað eftir fyllstu viðurkenndum kröfum læknisfræðinnar til tryggingar því að konunni verði sem minnst um aðgerðina. Sama gildir
og um allan aðbúnað konu er aðgerðin fer fram.
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15. gr.

Einungis læknar xnega framkværaa fóstureyðingu. Fóstureyðingu raá aðeins
framkvæma i sjúkrahúsum, þar sem sérfræðingur á sviði kvenlækninga eða sérfræðingur í almennum skurðlækningum starfar og ráðherra hefur viðurkennt í
þessu skyni.
16. gr.

Áður en kona, sem gengist hefur undir fóstureyðingu, útskrifast af sjúkrahúsinu, skulu henni veittar leiðbeiningar um getnaðarvarnir. Ef konan er gift eða
í sambúð, skal maðurinn, ef mögulegt er, einnig hljóta leiðbeiningar um getnaðarvarnir.
Einnig skal konunni gert að skyldu að koma i eftirrannsókn að ákveðnum
tírna liðnum til læknisskoðunar og viðtals.
III. KAFLI
Um ófrjósemisaðgerðir.
17. gr.
Ófrjósemisaðgerð er samkvæmt lögum þessum, þegar sáðgöngum karla eða
eggvegum kvenna er lokað og þannig komið í veg fyrir, að viðkomandi auki kyn
sitt.
18. gr.
Ófrjósemisaðgerð er heimil samkvæmt þessum lögum:
I. Að ósk viðkomandi, ef hún/hann, sem er fullra 25 ára, óskar eindregið og að
vel íhuguðu máli eftir því að komið verði í veg fyrir að hún/hann auki kyn
sitt, og ef engar læknisfræðilegar ástæður eru til staðar, sem mæli gegn aðgerð.
II. Sé viðkomandi ekki fullra 25 ára:
1) ef ætla má að heilsu konu sé hætta búin af meðgöngu og fæðingu.
2) ef fæðing og forsjá barna yrði of mikið álag fyrir hana/hann með hliðsjón
af lifskjörum fjölskyldunnar og af öðrum ástæðum.
3) ef sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu hennar/
hans til að annast og ala upp börn.
4) þegar ætla má að barn viðkomandi ejgi á hættu að fæðast vanskapað eða
haldið alvarlegum sjúkdómi, vegna erfða eða sköddunar á fósturstigi.
19. gr.
Ófrjósemisaðgerð er heimil skv. 18. gr. I. ef fyrir liggui- umsókn viðkomandi,
undirrituð, sbr. 20. gr., á þar til gerðum eyðublöðum, sem landlæknir annast útgáfu á.
Ófrjósemisaðgerð er heimil skv. 18. gr. II. 1), 2), 3) og 4) þegar fyrir liggur
umsókn viðkomandi, sbr. 20. gr., og rökstudd skrifleg greinargerð tveggja lækna,
eða læknis og félagsráðgjafa, sé eingöngu um að ræða félagslegar ástæður fyrir
aðgerð, enda sé hann starfandi i viðkomandi heilsugæsluumdæmi. Annar þessara
lækna skal vera sá sérfræðingur, sem aðgerðina framkvæinir. Sé ástæða umsóknar
utan hans sérsviðs, ber honum að styðjast við álitsgerð sérfræðings í viðkomandi
grein.
20. gr.
Umsókn skal fylgja yfirlýsing viðkomanda, undirrituð eigin hendi, að henni/
honum sé ljóst i hverju aðgerðin sé fólgin, og að hún/hann fari fram á ófrjósemisaðgerð af frjálsum vilja (sbr. þó 22. gr.).
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21. gr.

Áður en ófrjósemisaðgerð er heimiluð samkvæmt lögum þessum, skal viðkomanda skýrt frá því í hverju aðgerðin sé fólgin og að hún geti komið varanlega
í veg fyrir, að viðkomandi geti aukið kyn sitt.
22. gr.
Ef ástæður til ófrjósemisaðgerðar svo sem segir í 18. gr. II. eru fyrir hendi
eða ef viðkomandi er fullra 25 ára, en er vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða annarra geðtruflana varanlega ófær um að gera sér grein fyrir afleiðingum aðgerðarinnar, er heimilt að veita leyfi til aðgerðar samkvæmt umsókn sérstaklega skipaðs lögráðarnanns.
23. gr.

Einungis læknar með sérfræðiviðurkenningu í almennum skurðlækningum, kvensjúkdómum og þvagfæraskurðlækningum mega framkvæma ófrjósemisaðgerðir.
Ráðherra getur þó í samráði við landlækni heimilað sjúkrahúslækni framkvæmd slíkrar aðgerðar.
Áðgerðirnar má einungis framkvæma í sjúkrahúsum er til þess hafa hlotið
viðurkenningu ráðherra.
IV. KAFLI
Almenn ákvæði.
24. gr.
Umsókn, læknisvottorð og greinargerð, sem um getur í 11. og 19. gr. laga
þessara, skal leggja með sjúkraskrá sjúklingsins á sjúkrahúsinu.
Að aðgerð lokinni skal senda landlækni greinargerð um framkvæmd hennar
á þar til gerðum eyðublððum sem landlæknir lætur i té.
25. gr.
Synjanir umsókna um fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð skulu tilkynntar landlækni og þess skal getið hvers vegna umsókn hafi verið synjað.
26. gr.
Heilbrigðisyfirvöldum ber að hafa eftirlil með framkvæmd laganna og sjá
um, að á sjúkrahúsum rikisins sé hægt að framkvæma þær aðgerðir, sem lögin
gera ráð fyrir, sbr. þó 15. gr. Stuðla ber að samræmi í framkvæmd þeirra í öllum
iandshlutum. Þeim, er starfa að framkvæmd laganna, skal veitt fræðsla og leiðbeiningar í því skyni.
27. gr.

Allir þeir, sem starfa á einn cða annan hátt að framkvæmd laga þessara, eru
bundnir þagnarskyldu um öll persónuleg málefni, sem þeir í þvi sambandi kunna
að fá vitneskju um.
28. gr.

Rísi ágreiningur um hvort l'ramkvæma skuli fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, skal málinu tafarlaust vísað til landlæknis og skal hann tafarlaust leggja
málið undir úrskurð nefndar, sem skipuð skal í þeim tilgangi að hafa eftirlit með
framkvæmd laganna.
1 nefndinni skulu eiga sæli 3 menn og jafnmargir varamenn, einn læknir,
einn lögfræðingur og einn félagsráðgjafi og skulu þeir skipaðir af heilbrigðis-
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ráðherra til 4ra ára í senn. Nefndin skal úrskurða málið innan viku frá þvi að
henni berst það í hendur.
Skal nefndinni búin starfsaðstaða og henni jafnframt tryggður aðgangur að
þeirri sérfræðiþjónustu, sem þurfa þykir til að leysa þau verkefni sem nefndinni
berast.
29. gr.
Sjúkratryggingar almannatrygginga greiði sjúkrakostnað vegna fóstureyðinga
og ófrjósemisaðgerða.
Kostnaður vegna ráðgjafar og fræðslu á þessu sviði greiðist af almannafé.
30. gr.
Ákvæði þessara laga gilda ekki, ef um nauðsynlegar læknisaðgerðir á æxlunarfærum er að ræða vegna sjúkdóms í þeim, enda þótt fósturlát eða ófrjósemi hljótist af.
31. gr.
1. Læknir, sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, án þess að fullnægt sé skilyrðum 9., 10. eða 18. gr., skal sæta varðhaldi eða fangelsi allt að
2 árum, nema hærri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum.
Ef ríkar málsbætur eru fyrir hendi, má beita sektum. Hafi verkið verið framið
án samþykkis konunnar, skal refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár, og allt
að 12 árum.
2. Læknir, sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð án þess að fullnægt sé skilyrðum 11., 12., 13., 19. eða 21. gr., skal sæta sektum, nema hærri
refsing liggi við samkvæmt almennuin hegningarlögum.
3. Læknir, sem framkvæmir fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð án þess að fullnægt sé skilyrðum 15. eða 23. gr„ skal tæta sektum.
4. Framkvæmi aðrir en læknar aðgerðir samkvæmt lögum þessum, skulu þeir
sæta fangelsi allt að 4 árum, nema hærri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum. Hafi verkið verið framið án samþykkis konunnar, skal
refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár, og allt að 12 árum.
5. Hlutdeiidarmönnum skal refsað samkvæmt 1. og 4. tl. þessarar greinar.
Gáleysisbrot eru refsilaus samkvæmt lögum þessum.
32. gr.

Ákveða skal með reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara.
33. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Við gildistöku þessara laga falla niður lög nr. 38/1935, um leiðbeiningar fyrir
konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar, og lög nr.
16/1938, um að heimila i viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma eiga í veg
fyrir að það auki kyn sitt. Ákvæði 1. nr. 16/1938 um afkynjanir halda þó gildi sinu.

Ed.

472. Lög

[21. máll

um trúfélög.
(Afgreidd frá Ed„ 17. april.)
Samhljóða þskj. 327 (sbr. 24).
Alþt. 1974. A (96. lðgfcjafarþinK).
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Ed.

473. Frumvarp til laga

[248. mál]

um breyting á lögum um fjarskipti, nr. 30 frá 1941.
Flm.: Steingrímur Hermannsson.
1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal iðnaðarmönnum á sviði fjarskiptatækni, sem
löggildingu hafa hlotið, heimilt að smíða og gera við fjarskiptavirki. Slíkir aðilar skulu skrá sig hjá Landssíma íslands og hafa undir höndum vottorð um slíka
skráningu. Skylt skal þeim, sem taka að sér smíði og viðgerðir fjarskiptavirkja,
að senda Landssíina Islands skýrslu um starfsemi sína sé þess óskað. Ráðherra
sá, sem fer með fjarskiptamál ríkisins, getur heimilað einstökum mönnum, félögum eða stofnunum að stofna fjarskiptavirki eða að flytja til landsins, selja,
leigja eða dreifa út á annan hátt, breyta eða setja upp fjarskiptavirki eða hluta
þeirra, sem i 2. gr. getur. Leyfi skal veitt um ákveðinn tíma með þeim skilyrðum
og kröfum, sem ástæða þykir til í hvert skipti. Enn fremur getur ráðherra með
reglugerð veitt almennt leyfi til tiltekinna minni háttar framkvæmda, sem ekki
er hætta á að valdi truflunum á rekstri fjarskiptavirkja ríkisins.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
í lögum um fjarskipti frá 1911 eru ströng áltvæði um einkarétt ríkisins á
sviði fjarskipta. Slíkt var eðlilegt á ófriðarárunum. Hins vegar má deila um nauðsyn þess nú, a. m. k. á sumum takmarkaðri sviðurn fjarskipta. Ljóst er hins vegar
að fylgjast verður vandlega með notkun slíkra tækja. Því er í þessu frumvarpi
ekki lagt til að gerð verði breyting á þessuin einkarétti ríkisins til þess að stofna
og reka fjarskipti á íslandi.
Ríkið hefur einnig einkarétt til þess að gera við fjarskiptavirki. Að mati
flutningsmanns er þetta ákvæði úrelt og þjónar hvergi nærri þörfum hinna fjölinörgu notenda fjarskiptavirkja. í 3. gr. frumvarpsins er ráðherra að vísu heimilað að veita undanþágu frá öllum atriðum einkaréttarins. Þessi heimild hefur
verið notuð í víðtækum mæli á sumuni sviðum, t. d. er notkun talstöðva mjög
víðtæk og raunar er það skylda íslenskra fiskiskipa að hafa slíkar stöðvar.
Aftur á móti hefur ríkt furðuleg tregða á því að heimila fagmönnum á sviði
fjarskipta að gera við fjarskiptavirki. Eðlilega hefur Landssími íslands þó ekki
getað haft viðgerðarmenn starfandi á hinuin ýmsu útgerðarstöðum landsins. Afleiðingin hefur orðið sú, að þjónusta við notendur fjarskiptavirkja, t. d. talstöðva,
er mjög léleg viða um landið. Þeir verða annaðhvort að senda talstöðvarnar til
Reykjavíkur til viðgerðar eða bíða þess, að viðgerðarmaður komi frá Landssíma
íslands, sem er vitanlega injög kostnaðarsamt. Þetta getur tekið langan tíma, ekki
síst þegar ferðir eru strjálar að vetrum. Á meðan eru bátarnir talstöðvarlausir.
Allir sjá, hvaða hættum slíkt býður heiin.
Með öllu virðist ástæðulaust annað en að heimila þeim einstaklingum, sem
hlotið hafa tilskilið nám og löggildingu, að gera við fjarskiptavirki. Það gæti
jafnframt stuðlað að því, að slíkir menn settust að víða utan Reykjavíkur. Mundi
það stórbæta þjónustu við notendur fjarskiptavirkja. Með þessu frumvarpi er
lagt til, að slík viðgerðarþjónusta verði heimiluð.
Hins vegar er nauðsynlegt, að Landssími íslands geti haft visst eftirlit með
viðgerðum á fjarskiptavirkjum. Því er lagt til, að viðgerðarmenn láti skrá sig
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hjá Landssímanum og aÖ þeim sé skyli að veita Landssima íslands skýrslu um
starfsemi sína, sé þess óskað.
Með þessu frumvarpi er jafnframt lagt til, að þeim, sem hlotið hafa tilskilda
menntun og löggildingu, verði heimilað að smíða fjarskiptavirki. Engin hætta
virðist vera í slíku fólgin. Ekki er heimilt að selja eða starfrækja slík tæki án
heimildar ráðherra. Hann hefur því eftir sem áður nauðsynlegt eftirlit og úrslitavald. Þessi heimild getur hins vegar stuðlað að því, að unnið verði innanlands
meira að endurbótum og nýjungum á fjarskiptasviðinu en verið hefur.

Sþ.

474. Tillaga til þingsályktunar

[249. mál]

um aukna tekjustofna sýslufélaga.
Flm.: Friðjón Þórðarson, Jóhannes Árnason.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera nú þegar ráðstafanir til að
auka tekjur sýslufélaga, svo að þeim verði gert kleift að sinna lögboðnu hlutverki
og aðkallandi viðfangsefnum.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi, en varð þá eigi útrædd. Henni fylgdi
svo hljóðandi greinargerð:
Samkvæmt lögum eru sýslufélögum falin margþætt verkefni. í 92. gr. sveitarstjórnarlaga segir m,. a., að hlutverk þeirra sé að annast:
a) Eftirlit með fjárreiðum allra hreppa innan sýslufélagsins, endurskoðun og úrskurðun ársreikninga þeirra, svo og allra fyrirtækja, sem rekin eru á vegum
hreppanna.
b) Umsjón með því, að hreppsnefndirnar starfi yfirleitt í sveitarstjórnarmálum
samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum.
c) Setningu reglugerða um notkun afrétta, fjallskil, fjárheimtur og smalanir heimalanda á haustum til fjallskila og á vorum til rúnings, svo og að prentaðar séu
eigi sjaldnar en 10. hvert ár skrár yfir fjármörk, og einnig hestamörk, þar
sem þess þykir þörf.
d) Umsjón og stjórn vegamála samkvæmt vegalögum og sýsluvegasamþykktum.
e) Afskipti af forðagæslu skv. búfjárræktarlögum, eftirlit skv. lögum um hundahald og varnir gegn sullaveiki og úrskurðum og greiðslu reikninga skv. lögum
um eyðingu refa og minka.
f) Setningu byggingarsamþykkta fyrir sýsluna skv. lögum.
g) Álitsgerðir um mál, er varða einstaka hreppa eða sýsluna, enda skal engu slíku
máli til lykta ráðið, fyrr en álitsgerðar sýslunefndar hefur verið leitað.
h) Tilnefningu þriggja hreppstjóraefna, þegar skipa skal hreppstjóra.
i) Stjórn allra sveitarstjórnarmála, er varða sýsluna í heild, svo og tillögur um
hvað eina, sem verða má sýslunni til gagns eða til að afstýra bjargarskorti
eða hallæri.
j) önnur þau störf, er lög og reglugerðir mæla fyrir um.
Með hliðsjón af þessu má ljóst vera, að hlutverk sýslufélaga er ærið fjölþætt og
mikilvægt. Verkefnin eru nánast óteljandi og ótæmandi. Sýslusjóðir hafa á undanförnum árum látið stórfé af hendi rakna, m. a. til menntamála, heilbrigðismála og
atvinnumála. Þeir hafa víða verið aðilar að skólum af ýmsu tagi, bókasöfnum,
byggðasöfnum og héraðsskjalasöfnum, elliheimilum, sjúkrahúsum, læknisbústöðum
og hafnarframkvæmdum. Svo mætti lengi telja. Þá hafa mörg sýslufélög reynt af
fremsta megni að styðja við og styrkja margs konar menningar- og líknarstarfsemi
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í héraði, svo sem, störf íþrótta- og ungmennafélaga og kvennasamtaka, björgunarog sjúkrahjálp. Framlög hafa verið veitt til náttúruverndarmála, skógræktar og
gróðurverndar. Þá hafa greiðslur verið inntar af hendi til jarðhitaleitar og til þess
að hraða framkvæmdum í raforkumálum, svo að dæmi séu nefnd.
Tvö eða fleiri sýslufélög hafa iðulega unnið saman að ýmsum málum. Nefna
má t. d. samstarf í byggingarmálum, skólamálum og orkumálum, sem vel hefur
gefist og fer vaxandi.
I 11)1. gr. sveitarstjórnarlaga er fjallað um tekjustofna sýslufélaga. Segir þar,
að sýslunefnd skuli á aðalfundi semja áætlun um tekjur og gjöld sýslusjóðs fyrir
yfirstandandi ár. Síðan segir: „Því, sem á vantar, að tekjur sýslusjóðs hrökkvi fyrir
útgjöldum hans, skal jafnað niður á hreppana" eftir vissum reglum. Miðað við
þetta orðalag virðist gert ráð fyrir, að sýslusjóðir njóti annarra, verulegra tekjustofna. Svo hefur þó ekki verið. Sýslusjóðsgjaldið, þ. e. hið niðurjafnaða gjald á
hreppana, er hið eina fjármagn að heita má, sem sýslufélög hafa yfir að ráða. Þar
sem um slíka niðurjöfnun gjalda er að ræða á fámenna og fátæka hreppa, má geta
nærri, að álögum verður að stilla í hóf, svo sem unnt er. Niðurstaðan verður þvi sú,
að sýslusjóðir hafa yfirleitt mjög litið fé til ráðstöfunar fram yfir brýnustu útgjöld. Það er að sjálfsögðu með öllu fráleitt, því að mörgum þörfum málum mætti
án efa þoka áleiðis með auknum fjárráðum sýslusjóða, sbr. framanritað.
Að dómi flutningsmanna kæmi vel til ólita, að sýslufélög fengju greiddan einhvern hluta af söluskatti til sinna þarfa. Einnig mætti benda á Byggðasjóð, en hlutverk hans er að stuðla að jafnvægi í byggð landsins, svo sem alkunnugt er.
Fullljóst má vera at’ framansögðu, að hina mestu nauðsyn ber til að efla sýslusjóðina og auka tekjustofna þeirra. Það er tvimælalaust i flokki hinna allra mikilvægustu byggðamála.

Nd.

475. Breytingartillögur

[204. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla
að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá Svövu Jakobsdóttur.
1. Við 3. gr. I stað „Börn innan 16 ára aldurs'* í upphafi gr. komi: Börn innan
17 ára aldurs.

2. Við 9. gr. 1 stað „16 ára“ á þrem stöðum í 1. efnismálsgr. komi: 17 ára.
3. Við 10. gr.
a. Á eftir upphafsorðunum „Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga
þessara“ I A-lið, 2 korni: og einstökum foreldrum sem halda heimili og
framfæra þar börn sín.
b. í stað „16 ára“ í 1. málsgr. C-liðar komi: 17 ára.
c. 2. málsgr. C-liðar orðist svo:
Af heildaruppliaíð barnabóta greiðast til framfæranda barns 20 000 kr.
með hverju barni. Upphæðin breytist í samræmi við skattvísitölu. Eftirstöðvum skal varið til greiðslu eftirtalinna opinberra gjalda framfærandans
í þessari forgangsröð:
1. Tekjuskatts sem á er lagður á greiðsluárinu skv. A-lið þessarar greinar.
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð á geriðsluárinu.
3. ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum.
4. Útsvars sem á er lagt á greiðsluárinu.
5. Aðstöðugjalds sem á er lagt á greiðsluárinu.
d. 3. málsgr. C-liðar orðist svo:
Eftirstöðvar, ef einhverjar verða, greiðast framfæranda. Framfærandi
getur farið fram á að heildarupphæð barnabóta renni óskert til greiðslu
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ofantalinna opinberra gjalda. Fjármálaráðherra skal ákveða gjalddaga útborgaðra barnabóta ár hvert. Búi foreldrar barns, sem, ekki er fullra 17 ára í byrjun
þess almanaksárs þegar skattur er á lagður, saman ógift telst faðir barnsins
framfærandi þess skv. þessum staflið, en heimilt er samkvæmt reglugerð,
sem fjármálaráðherra setur, að draga frá barnabótum greiðslu opinberra
gjalda móður barnsins (barnanna) að því marki sem eftirstöðvum nemur
á sama hátt og í sömu forgangsröð og fyrir er mælt í 2. mgr. þessa stafliðar.
4. Við 14. gr. Greinin orðist svo:
1, mgr. 26. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Otsvar skv. 25. gr. hjá hjónum, sem telja fram sameiginlega, og einstæðum
foreldrum, sem hafa fyrir heimili að sjá, skal lækka um 10 500 kr. og útsvar
einstaklinga um 7 500 kr. Telji hjón fram hvort í sínu lagi skal hvort um sig
fá samsvarandi lækkun og einstaklingur. Fyrir hvert barn innan 17 ára aldurs,
sem gjaldandi hefur á framfæri sínu, skal lækka útsvar hans um 2 700 kr.
Hafi gjaldandi fleiri en 3 börn innan 17 ára aldurs á framfæri sínu skal enn
fremur lækka útsvar hans um 5 400 kr. fyrir hvert barn umfram 3. Fjárhæðir
þessar skulu breytast í samræmi við skattvisitölu eins og hún er á hverjum
tima, sbr. 53. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum.

Nd.

476. Nefndarálit

[204. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla
að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lifskjara.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Lúðvík Jósepsson fjallaði um þetta frv í nefndinni af hálfu Alþýðubandalagsins meginhluta þess tima sem það var til athugunar. Hann hefur flutt við það
breytingartillögur sem prentaðar eru á scrstöku þingskjali. Einnig gekk hann frá
nefndaráliti af sinni hálfu áður en hann hvarf af þingi, og fer sú ritgerð hér á
eftir:
„Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur haft frumvarp rikisstjórnarinnar um ráðstafanir í efnahagsmálum til athugunar um nokkurt skeið. Nefndin hefur rætt við
ýmsa embættismenn og ráðunauta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Svör af
þeirra hálfu við ýmsum spurningum, sem fram hafa komið í nefndinni, hafa verið
mjög af skornum skammti, og í rauninni má segja, að enn hafi ekki fengist upplýsingar um fyrirætlun ríkisstjórnarinnar varðandi framkvæmd á ýmsum mikilvægustu ákvæðum frumvarpsins.
f greinargerð þeirri, sem fylgir frumvarpinu, er reynt að gefa nokkrar skýringar á því, hvers vegna frv. er flutt og hvaða ástæður liggi til þess, að nú
þykir nauðsynlegt að breyta í mjög verulegum atriðum nýlega samþykktum fjárlögum.
Það, sem sérstaklega er talið fram í þeim efnum, er, að „viðskiptakjör þjóðarbúsins gagnvart útlöndum'* hafi haldið áfram að versna og að ekki verði undan
þvi vikist „að skerða lífskjör þjóðarinnar“ enn meir en áður var áætlað að þyrfti,
og að í kjölfar gengislækkunarinnar frá í februar sé nauðsynlegt að gera ýmsar
og víðtækar efnahagsráðstafanir.
Stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum einkennist af fáti og fumi.
sambandi við þetta nýja frumvarp ríkisstjórnarinnar „um ráðstafanir i efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og
treysta undifstöðu atvinnu og ljfskjara“, eins og það heitir fuliu nafni, er eðlilegt
f
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að rifja nokkuð upp stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum eins og hún hefir
komið fram í reynd þá rúmlega 7 mánuði, sem hún hefur verið við völd.
Þó að valdatími stjórnarinnar sé aðeins 7 mánuðir, er eigi að síður ástæða til
að skipta efnahagsstefnu hennar i 3 tímabil.
Fyrsta tímabilið hefst að sjálfsögðu með valdatöku stjórnarinnar í lok ágústmánaðar 1974. Þá ákvað hún 17% gengislækkun, því að auðvitað þurfti að skrá
gengi krónunnar rétt, eins og það heitir jafnan, þegar gengið er fellt. Söluskatturinn var hækkaður um 2% og ýmsir skattar aðrir hækkaðir um leið. Jafnframt var
svo kaupgjaldið raunverulega bundið fast með afnámi visitöluuppbóta á laun. Láglaunabætur fylgdu með, sem námu 5—7% á lægstu laun. Á þessu tímabili hækkaði
verðlag meir en nokkru sinni áður og má í rauninni segja, að allar verðhækkanir
hafi verið leyfðar, sem um var beðið, enda í samræmi við þá stefnuyfirlýsingu
stjórnarinnar, að verðlagseftirlit ætti að leggja niður og gefa álagningu frjálsa.
Samkvæmt útreikningum Hagstofu íslands hækkaði framfærsluvísitalan á þessu
tímabili, eða frá 1/8 1974 til 1/11 1974, úr 297 stigum í 342 stig, eða um 15.2% á
3 mánuðum.
Annað tímabilið í efnahagsaðgerðum ríkisstiórnarinnar hefst í desembermánuði
með afgreiðslu fjárlaga fvrir árið 1975. Þá var komið að þvi, að Sjálfstæðisflokkurinn, sem í stjórnarandstöðu hafði deilt hart á vinstri stjórnina fyrir há fjárlög
og mikla eyðslu, sýndi stefnu sína við afareiðslu fjárlaga. Fjárlöein lækkuðu ekki;
þau hækkuðu meir en dæmi voru til um áður, eða um rúmlega 52%. Hækkun á almenn«m rekstrargjöldum varð þó enn þá meiri eða um 76%. Fjárveitingar til verklegra framkvæmda minnkuðu að vísu nokkuð að magni, eða um 10—15% að áliti
ríkisstjórnarinnar, en miklu meir þegar tillit er tekið til þeirra miklu verðbreytinga, sem síðan hafa orðið. Beinir skattar voru nú áætlaðir árið 1975 8.8 milljarðar,
en voru árið 1974 8 milljarðar kr. Óbeinir skattar (tollar og söluskattur) voru nú
áætlaðir 38.8 milljarðar, en voru árið 1974 áætlaðir 21.1 milljarður kr. Það varð
því heldur lítið úr skattalækkunaráformum sjálfstæðismanna við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1975.
Á þessu öðru tímabili í framkvæmd efnahagsstefnu rikisstjórnarinnar hélt dýrtíðni áfram að magnast. Frá 1/11 1974 til 1/2 1975, eða á þeim 3 mánuðum, hækkaði
framfærsluvísitalan enn úr 342 stisum í 372 stig. Hún hafði þá hækkað á 6 mánuðum um 25.3%. Samkvæmt vísitöluútreikningum Hagstofunnar hafði matvara
hækkað um 42.1%, hiti og rafmagn um 49%, sími og póstur um 55% og útvarpsog sjónvarpsgjöld munu hafa hækkað um 50—57%.
Allar þessar gífurlegu verðhækkanir höfðu gengið yfir á aðeins fyrstu 6 mánuðum stjórnartímabilsins og voru komnar fram, áður en gengislækkunin 13. febrúar
og afleiðingar hennar fóru að segja til sín.
Þriðja tímabilið í framkvæmd stjórnarstefnunnar i efnahagsmálum hófst síðan
með nýrri gengislækkun — 20% — hinn 13. febrúar, og þá voru jafnframt boðaðar margvíslegar efnahagsráðstafanir. Lióst er, að áhrif gengislækkunarinnar 13.
febrúar munu verða almennar verðhækkanir sem nema 10—12%, en verð á öllum
innfluttum vörum mun hækka um 25%. Eins og jafnan áður mun þessi gengislækkun draga á eftir sér alls konar verðlagshækkanir á vörum og þjónustu, jafnvel
þó að ekki sé hægt að tengja þær beint við gengislækkunina. Nú er þvi spáð af
sérfræðingum, rikisstjórnarinnar að framfærsluvísitalan muni hækka úr 372 stigum
1. febrúar í 422 stig 1. maí. Sé við það miðað nemur hækkun framfærsluvisitölunnar
á þrernur ársfjórðungum 42%. Hér er um spádóm að ræða, og ef að likum lætur, er
sennilegra, að hækkunin verði enn þá meiri, og gæti svo farið, að hún næmi 45—50%
á þessum 9 mánuðum.
í upphafi þessa þriðja tímabils í framkvæmd á efnahagsstefnú rikisstjórnarinnar boðar hún, að nú sé óhjákvæmilegt að skerða lífskjör almennings um, meir en
áður hafði verið áætlað. Nú er sagt, að nýlega samþykkt fjárlög fái ekki staðist
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og þeim verði að breyta í veigamikluni atriðum. Og nú er boðaður mikill samdráttur í atvinnulífinu og nauðsyn þess að skera niður fjárveitingar til verklegra
framkvæmda og draga stórkostlega úr lánveitingum stofnlánasjóða atvinnuveganna.
Þær staðreyndir, sem hér hafa verið raktar, um aðgerðir ríkisstjórnarinnar i
efnahagsmálum þann stutta tíma, sem hún hefir verið við völd, bera þess glöggt
vitni, að hún hefur enga heildarsýn haí't yfir stöðuna í efnahagsmálum. þjóðarinnar. Hún hefur rokið til og lækkað gengið tvisvar með 5 mánaða millibili, og
í bæði skiptin þykist hún vera að skrá gengi krónunnar rétt.
Hún þykist vera að bjarga atvinnuvegunum, en bjargar sýnilega engu. Þegar
síðari gengislækkunin var gerð lýstu forustumenn sjávarútvegsins því yfir, hver
eftir annan, að gengislækkunin væri ekki gerð að þeirra óskum og að þeir teldu
hana siður en svo þjóna hagsmunum útgerðarinnar.
í bæði skiptin, sem gengi krónunnar var fellt. var því haldið fram af rikisstjórninni, að gengislækkunin ætti að bjarga gjaldeyrisstöðunni. Reynslan hefur orðið
allt önnur. Eftir gengislækkunina 2. september gekk hratt á gjaldeyrisvarasjóðinn
og um áramót var gjaldeyrisstaðan orðin neikvæð, þ. e. a. s. gjaldeyrisvarasjóðurinn var tóinur. Gengislækkunin 13. febrúar mun ekki heldur breyta miklu í þessum
efnum, fyrst og fremst af þeirri ástæðu, að enginn trúir lengur orðið á verðgildi
íslenskrar krónu, flestir búast enn við nýrri gengislækkun áður en langt um líður.
Blekkingar ríkisstjórnarinnar um stöðu atvinnuveganna
og horfur í efnahagsmálum.
Frá því að núverandi ríkisstjórn tók við völdum hefur hún haldið uppi látlausum áróðri um „hallarekstur atvinnufyrirtækja“, um nauðsyn þess, að „kaup
verði lækkað“, að þjóðin hafi „lifað um efni fram“ og að „erlend skuldasöfnun
þjóðarinnar væri orðin háskaleg“. Þessi áróður liefur þjónað því markmiði að
undirbúa jarðveginn fyrir almenna kauplækkun, því markmiði að stöðva þá miklu
atvinnuuppbyggingu, sem unnið var að, því markmiði að draga úr félagslegri þjónustu.
Áróður ríkisstjórnarinnar um slæma afkomu atvinnufyrirtækja hefur af skiljanlegum ástæðum hlotið öflugan stuðning atvinnurekenda og málgagna þeirra, sem
alltaf telja nauðsynlegt að lækka kaup og að hlutur rekstrarins verði meiri. Svo
miskunnarlaus hefur þessi áróður verið, að enn er því haldið fram, að á s. 1. ári
hafi orðið stórfelld verðlækkun á útflutningsvörum þjóðarbúsins og að nánast hafi
verið um að ræða „markaðshrun“ eða „gífurleg efnahagsleg áföll“.
Hvaða staðreyndir liggja fyrir um markaðsmál og útflutningsverðlag?
Þjóðhagsstofnunin hefur nýlega gefið út upplýsingar um meðalverðlag á útflutningsvörum þjóðarbúsins síðustu árin. Þannig hefir hún reiknað út visitölu
útflutningsverðs mælt í dollurum. Útreikningarnir eru þannig:
Vísitala miSuð við dollar

Ársmeðaltal 1972 ......................................................................
-1973
1974

100
139.4
167.1

Um árið 1974 segir stofnunin:
„Verðlag útflutnings hækkaði að meðaltali á árinu um 34% í krónum — um
21—22% í erlendri mynt.“
Árið 1973 var mjög hagstætt ár varðandi verð á útflutningsvörum íslendinga. Þá hækkaði verðið um 39%. Það háa verðlag hækkaði enn á árinu 1974 um
21—22% mælt í erlendri mynt.
öllum má því vera ljóst, að fullyrðingar um „gífurlegt verðfall á íslenskum
útfjjutningsvörum*1 á s. 1. ári (1974) eru rangar. Á árinu lækkaði að visu verð á
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þorskblokk til Bandaríkjanna, og verð á fiskmjöli Iækkaði einnig. Lækkanir á
þessum vörutegundum voru þó fyrst og fremst miðaðar við hátt verð á þeim,
sem stóð stuttan tíma í ársbyrjun 1974, en lækkunin var hins vegar ekki veruleg
frá meðalverðinu á árinu 1973. Ýmsar aðrar útflutningsvörur hækkuðu hins vegar í
verði á árinu 1974, eins og t. d. saltfiskur, skreið og lýsi.
Um verð á útflutningsvörum, þegar á heildina er litið, á yfirstandandi ári
verður ekki mikið sagt með vissu. Þjóðhagsstofnunin gerði spá fyrir árið 1975
við afgreiðslu fjárlaga um miðjan desember. Þá áætlaði stofnunin að vísitala útflutningsverðs á árinu 1975 mundi verða 170.9 stig, mælt i dollurum, eða að meðalútflutningsverðið hækkaði enn frá meðaltali ársins 1974. Stofnunin hefur síðan
breytt þessari spá og gerir nú ráð fyrir nokkurri lækkun eða sem nemur 4—5%.
En nýlega hafa verið gerðir mjög hagstæðir sölusamningar um saltfisk, og skreið
hefur einnig hækkað í verði.
Margt bendir til að meðal-útflutningsverð árið 1975 verði svipað og árið 1974.
Nú um miðjan aprílmánuð hefur meira verið selt af útflutningsvörum en
venjulega, og er því augljóst, að ekki er hægt að tala um neinn vanda varðandi
markaðsmál.
Hver er staða atvinnuveganna?
Ekki verður um það deilt, að árið 1973 var atvinnuvegunum hagstætt ár.
Þjóðhagsstofnunin hefur sagt í skýrslu sinni um það ár, að„á hvaða mælikvarða
sem mælt væri virtist hagur sjávarútvegsins á árinu 1973 með því besta, sem gerst
hefði“. Stofnunin taldi, að brúttó-hagnaður sjávarútvegsins væri það ár 2300 millj.
króna borið saman við 800 milij. kr. árið áður. Hún taldi á sama hátt, að afkoma
iðnaðarins hefði verið mun betri árið 1973 en árið áður, eða að brúttó-hagnaður
hafi numið 6.9% af heildartekjum borið saman við 5.6% árið áður. Afkoma landbúnaðarins var mjög góð árið 1973, og hið sama má segja um afkomu verslunarfyrirtækja.
Á mjðju ári 1974, eða um það leyti sem rikisstjórnin tók við völdum, var
staða sjávarútvegsins yfirleitt góð, enda í samræmi við samninga um rekstrargrundvöll, sem atvinnurekendur höfðu sjálfir samið um. Útreikningar, sem gerðir
voru um afkomu iðnaðarins miðað við 1. ágúst 1974, sýndu einnig, að staða hans
var mjög svipuð þá og árið áður, sem var gott ár, og svipað var talið um verslun
og landbúnað.
Það er því staðreynd, sem ekki er hægt að neita, að staða atvinnuveganna
var yfirleitt góð á miðju ári 1974, eða um það leyti sem núverandi rikisstjóm

tók við völdum. Sá áróður, sem þá var hafinn um, „hallarekstur atvinnuveganna",
var að öllu leyti byggður á spádómum um framvindu mála á næstu 12 mánuðum,
og í þeim spádómum var t. d. byggt á minnkandi fiskafla, lækkandi verði og miklum afskriftum. Reynslan átti eftir að sýna, að þeir spádómar stóðust ekki.
Ekki liggja enn fyrir nákvæmir reikningar um rekstrarafkomu einstakra fyrirtækja á öllu árinu 1974, en telja verður, miðað við þær upplýsingar sem fyrir
liggja, að afkoma iðnaðar og verslunar hafi orðið betri en áður, sem m. a. byggist
á mjög aukinni veltu. Afkoma landbúnaðarins varð góð samkvæmt mati forustumanna landbúnaðarins. Afkoma sjávarútvegsfyrirtækja mun hafa orðið misjöfn,
mjög góð hjá þeim, sem verkuðu saltfisk, og allgóð hjá þeim, Sem ráku skuttogara af minni gerð og fiskvinnslu sameiginlega. Afkoma sjávarútvegsins alls hefur
eflaust orðið lakari en góða árið 1973, en þó yfirleitt sæmileg.
Allur áróður um mikinn hallarekstur atvinnufyrirtækja á árinu 1974 er því
rangur og fluttur til að réttlæta skerðingu á kjörum vinnandi fólks.
Efnahagsmálin, sem upp komu á árinu 1974.
Þó að hér hafi verið bent á þá staðreynd, að það er blekking að halda þvi
fram, að íslenska þjóðarbúið hafi orðið fyrir „gifurlegu áfalli" vegna verðfalls
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á útflutningsvörum, og að það er á sama hátt rangt að halda því fram, að atvinnuvegir þjóðarinnar hafi verið komnir í þrot og reknir með stórfelldu tapi,
þá má ekki skilja þann málflutning þannig, að við engin efnahagsleg vandamál
hafi verið að stríða á árinu 1974 og í upphafi þessa árs.
Það vandamál, sem hefur verið verst og vandasamast við að fást á þessum
tíma og í rauninni einnig á árinu 1973, er verðbólgan og þá alveg sérstaklega stórkostleg hækkun á verði innfluttra vara. Þjóðhagsstofnunin hefur reiknað út visitölu innfiutningsverðs á þessum tíma og miðað við dollaraverð. Sú vísitala lítur
þannig út:
Arið 1972 100.0 stig
— 1973 120.9 —
1974 162.9 - Og við afgreiðslu fjárlaga í desember s. 1. reiknaði hún með 176 4 stigum á
árinu 1975. Síðan hefur hún jafnvel talið rétt að hækka þá tölu.
Eins og þessar tölur sýna, hækkaði innflutningsverð mikið, eða um rétt 21%
árið 1973, og hafði auðvitað mikil áhrif á dýrtíðarvöxtinn á því ári, þó að stjórnarandstaðan þá kenndi vinstri stjórninni um allar verðhækkanir. Þessi erlenda verðhækkun hélt áfram á árinu 1974, og þá hækkaði verðlagið enn um 34% og bafði
að sjálfsögðu sin miklu áhrif hér á síaukna verðbólgu. Þessar verðhækkanir hlutu
auðvitað að hafa sín áhrif í þjóðarbúskapnum, og gegn þeim þurfti að snúast með
gagnráðstöfunum.
Á árinu 1974 var óhægt um vik i þeim efnum, því að þá var svo komið, að
ríkisstjórnin hafði tapað sínum fullkomna meiri hluta á Alþingi, þ. e. a. s. meiri
hluta í báðum deildum Alþingis. Bjarni Guðnason hafði þá gengið í lið stjórnarandstöðunnar, en hún lýsti því yfir opinberlega, að hún mundi koma í veg fyrir
samþykkt allra tillagna ríkisstjómarinnar og skipti þá engu um efni þeirra. Þannig
stóð allt fast á Alþingi fyrri hluta árs 1974, og um vorið var siðan Alþingi rofið
og efnt til almennra kosninga.
Það pólitíska ástand, sem upp kom í landinu á þessum tima, gerði það að
verkum, að engar teljandi gagnráðstafanir var hægt að gera i efnahagsmálum, en
ástandið ýtti undir spákaupmennsku, mikinn innflutning og gjaldeyriseyðslu.
Á þessum tíma má því segja, að margt hafi verið óhagstætt fyrir heilbrigða
þróun, einkum í viðskipta- og peningamálum. Erlendar verðhækkanir ýttu á eftir
með óvenjumikinn innflutning, og óstöðugt stjórnmálaástand jók á óttann um ráðstafanir í peningamálum, og siðast, en ekki sist beitti svo Sjálfstæðisflokkurinn
öllu afli sínu í áróðri til þess að hræða fólk og ýta undir skyndiráðstafanir innflytjenda og peningabraskara.
Þrátt fyrir þessa erfiðleika stóð þióðarbúið vel á miðju ári 1974, eða um það
leyti sem ný rikisstjórn var mynduð. Ástæðurnar til þess voru, að atvinnuvegirnir
komu mjög vel frá árinu 1973, gjaldeyrisvarasjóðurinn hafði aukist öll ár vinstri
stjórnarinnar og náði hámarki í árslokin 1973, og auk þess höfðu svo framleiðslutæki þjóðarinnar verið aukin og endurbætt og framleiðslan var sivaxandi.
Gegn dýrtfðarvandamálinu þurfti að snúast, fyrst og fremst með verðlagsstöðvun eftir þvi sem unnt var, með því að halda vöxtum óbreyttum, en hækka þá
ekki eins og gert var, með niðurgreiðslum að nokkru levti og ráðstöfunum til að
draga úr óeðlilegum útlánum banka og lífeyrissjóða og siðast, en ekki sist með
samkomulagi við samtök launafólks um skynsamlegar brevtingar á kaupgjaldsvisitölu og frestun á þeim kauphækkunum hinna hærra launuðu, sem mesta hækkun
höfðu fengið i siðustu launasamningum.
Þau vandamál, sem við var að fást á þessu sviði, sráfu engin tilefni til þeirrar
stórfelldu kjaraskerðingar og samdráttar í atvinnulífinu. sem núverandi ríkisstjórn
hefur beitt sér fyrir.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Kjaraskerðing og samdráttur.
Stefna núverandi ríkisstjórnar í efnahagsmálum hefur miðað að stórfelldri
kjaraskerðingu verkafólks, sjómanna og bænda, Eins og áður er að vikið, áætla
sérfræðingar rikisstjórnarinnar, að hækkun framfærsluvísitölunnar verði um 42%
á 9 mánaða tímabili, frá 1. ágúst 1974 til 1. mai 1975. Á því er því litill vafi, að á
þessum tima mun verðlag á vörum og hrýnustu þjónustu hækka um 50—60% að
minnsta kosti. Á móti þessum verðhækkunum mun láglaunafólk fá láglaunabætur,
sem nema um 5—6% í fyrra skiptið og 10—12% í síðara skiptið, að viðbættri 3%
grunnkaupshækkun 1. desember samkv. fyrri launasamningum. Meðal-verkamannskaup mun þvi hækka um nálægt 20% á móti verðlagshækkun 50—60%.
í tíð vinstri stjórnarinnar hækkaði kaupmáttur launa allverulega, eða eins og
þessi tafla sýnir:
Árið 1970 86.0 stig
— 1971 98.3 —
— 1972 113.3 —
— 1973 119.7 —
— 1974 133.5 —
Kaupmáttur tímakaupsins hækkaði því um 33.5% eða rúmlega það í tíð vinstri
stjórnarinnar.
Nú, í tið ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, er ætlunin eins
og opinberlega kemur fram, að lækka kaupmátt launa niður á stig þess, sem var
1971—1972, kauphækkunin á almennt að verða um 25%.
Með stefnu rikisstjórnarinnar er verið að færa fjármuni frá verkafólki, sjómönnum. bændum og öðru launafólki sem nemur mörgum milljörðum á ári yfir
til atvinnurekenda og milliliða.
Verði samdráttarstefna ríkisstjórnarinnar framkvæmd, eins og hún hefur boðað,
verður kjaraskerðingin miklu meiri í reynd, þvi að þá dregur ekki aðeins úr yfirvinnu, heldur hlýtur þá að verða atvinnuleysi í ýmsum greinum.
Nú boðar rikisstjórnin, að Iækka þurfi fjárveitingar frá nýlega samþykktum
fjárlögum um 3 500 milliónir króna á þessu ári. öll þessi lækkun útgjalda á að
koma fram í fjárlögum til verklegra framkvæmda, eins og skólabygginga, sjúkrahúsbygginga, hafnargerða og flugvallargerða. Auk þessa á svo að skera niður
vegaframkvæmdir i stórum stil.
f frumvarpi rikisstjórnarinnar, því sem hér liggur fyrir, kemur skýrt fram,

að þessi niðurskurður, nær ekki til almennra rekstrarútgjalda rikissjóðs og rikisstofnana. f greinargerð frumvarpsins segir, að rekstrarútgjöld muni hækka frá
áætlun fiárlaaa um 1 870 milljónir króna sem bein afleiðing gengislækkunarinnar.
Frá þvf er hins vegar greint, að stiórnin geri sér vonir um að geta komið í veg
fyrir 820 milljónir af þeirri útgjaldahækkun, og verður þá enn eftir hækkun rekstrarútgjalda sem nemur 1 050 milliónum króna. Sú lækkun fjárveitinga — 3 500 millj.
kr. — sem síðan er ráðgerð, á því að ná til annarra liða en rekstrarútgjalda.
Þá er í frumvarpinu einnig gerð grein fvrir lántökum stofnlánasjóða og ráðgerðu starfsfé þeirra. Þar kemur fram að ætlunin er að skera stórlega niður ráðsöfnunarfé stofnlánasióðanna á þessu ári, en það þýðir stöðvun framkvæmda eða
samdrátt i atvinnulegri uppbyggingu. Sem dæmi um þennan niðurskurð má nefna:
Fiskveiðasjóður telnr sis þurfa að hafa til útlána á árinu 1975 3 794 millj. kr.
Sjóðurinn telur sig vera skuldbundinn að veita lán sem nema 3 368 millj. kr„ en
ríkisstjórnin áætlar, að ráðstöfunarfé sióðsins verði 2 700 milli. kr. Samkvæmt þessu
er ráðgert að Fiskveiðasióður verði að stöðva lánveitinear til framkvæmda, sem nú
eru í gansri, og að stöðva verði með öllu ný lánsloforð. Afleiðingar slikrar stefnu
yrðu hrikalegar. Víðs vegar um land hefur verið unnið að byggingu nýrra frvstihúsa og annarra fiskverkunarstöðva. Á nú að stöðva þessar framkvæmdir eða seinka
þeim verulega?
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Stofnlánadeild landbúnaðarins telur sig þurfa að hafa til útlána á árinu 1975
rúmlega 1 800 milli, l<r. Rikisstiórnin befur áætlað deildinni starfsfé sem nemur
754 millj. króna. Samkvæmt því vrði Stofnlánadeildin að stððva nær allar lánveitingar til vinnslustöðva landbúnaðarins og neita nýjum lánbeiðnum vegna vélakaupa
og vmissa framkvæmda bænda.
Verði staðið að fjáröflun til síofnlánasjóða atvinnuveganna á þennan hátt, er
auglióst, að stöðva á þá unpbyagingu í atvinnulífinu úti um land sem unnið hefur
verið að.
Vegáætlun fyrir árið 1975 hefur nýlega verið lögð fram á Alþingi. Samkvæmt
henni er gert ráð fyrir að minnsta kosti 50% niðurskurði að magni til í vega- og
brúarframkvæmdum frá því, sem áður hafði verið áætlað.
Þessi dæmi nægja til að sýna, hvert er stefnt með samdráttarstefnunni, en mörg
fleiri dæmi mætti nefna.
Stóriðjustefnan.
Ein grein í framkvæmda- og atvinnumálum virðist þó hafa sérstöðu hjá núverandi rfkisstjórn, en það eru stóriðjuframkvæmdir á Suðvesturlandi.
Eins og fram hefur komið. sækir ríkisstjórnin það fast, að ráðist verði í byggingu járnblendiverksmiðju i Hvalfirði. Sú verksmiðja mun kosta, miðað við núgildandi verðlag, um 11—12 milljarða króna. Byggja verður sérstaka höfn fyrir
verksmiðjuna, sem áætlað er að kosti um 500 millj. kr., og vegi þarf að leggja fyrir
hana, sem kosta um 100 millj. kr. Vegna iárnblendiverksmiðjunnar er óhjákvæmilegt að ráðast nú þegar i nýja stórvirkjun, svo að ekki verði rafmagnsskortur á
Suðvesturlandi eftir 3 ár. Ákveðið er að gera Hrauneyjarfossvirkjun, en hún mun
kosta. miðað við núnildandi verðlag, Jt—15 milliarða króna.
Þá hefur ríkisstjórnin samið við stjórnvöld i Bandarikjunum um framkvæmdir
á Keflavikurflugvelli, sem kosta munu 8—9 milljarða kr.
Hér er um miklar framkvæmdir að ræða og æðidýrar á islenskan mælikvarða.
Ljóst er, hvaða afleiðingar þessar framkvæmdir muni hafa á bvggðaþróunina, þegar
þess er líka gætt, að á sama tíma og bær eiga að vinnast á að draga úr uppbyggingunni úti á landi , AF EFNAHAGSÁSTÆÐUM“.
Auðvitað verður að taka gifurlega mikil erlend lán til þessara stórframkvæmda,
eða nánast að öllu leyti sem svarar islenskum eignarhluta. Erlendar lántökur i
þessum efnum verða þvi augljóslega yfir 20 milljarða króna. Slíkar lántökur segist
rikisstjórnin ekki óttast, því að hér sé „um arðbær fyrirtæki að ræða“. Hins vegar
hefur rikisstjórnin og alveg sérstaklega fulltrúar Siálfstæðisflokksins, sem fyrir
hana tala, haldið því fram, að erlend lán vegna kaupa á nvium fiskiskipum og vegna
bygginga nýrra frystihúsa séu stórhættuleg og hafi stefnt efnahagslegu sjálfstæði
þjóðarinnar í hættu. Sjávarútvegurinn er auðvitað ekki „arðhær atvinnuvegur“.
í orkumálum virðist öll stefna rikisstjórnarinnar miðuð við stóriðiu og helst
stóriðiufélagsskap við útlendinga. Húshitun landsmanna siálfra er látin þoka fyrir
raforkusölu til stóriðju, og svo er áhuginn mikill að koma fram stóriðju með
útlendingum, að stórvirkjunum með stóriðiu er lofað á báðar hendur. Þannig hefur ráðherra raforkumála, Gunnar Thoroddsen, nýlega lofað stórvirkjunum jafnhliða á Norðurlandi og Suðurlandi, og enn er svo þingað um meiri stórvirkjanir
og stóriðju á Austurlandi.
Stefna íhalds-framsóknar-stjórnarinnar í efnahagsmálum.
Á því, sem hér hefur verið sagt, má sjá, að stefna núverandi rikisstjórnar einkennist fyrst og fremst af eftirfarandi:
1 fyrsta lagi stefnir ríkisstjórnin að almennri kauplækkun sem nemur 25—30%.
Hún segir sjálf, að færa verði kaupmátt launa á það stig, sem var árin 1971—1972.
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Með þessu á hún við, að taka verði til baka allar þær kjarabætur, sem vinnandi
fólk fékk á tímum vinstri stjórnarinnar.
í öðru lagi stefnir rikisstjórnin að því að stöðva þá atvinnuuppbyggingu, sem
hafin var í tíð vinstri ríkisstjórnarinnar, einkum úti um land. Hún kreppir að
stofnlánasjóðum atvinnuveganna, leggur til að skera stórlega niður verklegar framkvæmdir úti um land, minnkar vegaframkvæmdir, hafnargerðir og skóla- og sjúkrahúsbyggingar.
í þriðja lagi stefnir ríkisstjórnin að breyttri atvinnuþróun í landinu. Hún
dregur úr framkvæmdum í sjávarútvegi, landbúnaði og iðnaði landsmanna. en hún
leggur kapp á stóriðjuframkvæmdir í slagtogi við útlendinga. Hún telur, að
„byggðastefna“ sé hagkvæmt slagorð, og kastar því aðeins smá-fjárhæðum til
Byggðasjóðs, sem jafnframt er gerður að helmingaskiptasjóði milli stjórnarflokkanna, á sama tima og milljörðum er varið i nýja atvinnuþróun á Suðvesturlandi.
Það er vissulega táknrænt um þessa nýju stefnu og mat ríkisstjórnarinnar á
því, hvað er nauðsynlegt og hvað er „hættulegt", að í frumvarpi hennar um „að
treysta undirstöðu atvinnulífs", er sérstaklega lagt til að fella niður úr lögum
heimild ríkisstjórnarinnar um að veita ríkisábyrgð til kaupa á skuttogurum. Ríkisstjórnin telur augljóslega kaup á skuttogurum slíka hættu, að ekki sé vogandi að
láta rikisstjórnina sjálfa hafa heimild til að veita ríkisábyrgð fyrir kaupum á
skuttogurum. Verði af einhverium ástæðum talið alveg óhjákvæmilegt að ráðast i
slika áhættu eins og að kaupa skuttogara hér eftir, þá á að flytja um slíkt sérstakt
frumvarp á Alþingi og ræða það í báðum deildum við 6 umræður, áður en slikt
getur náð fram að ganga. Það er sannarlega vissara að hafa allar gætur á slíkum
fjanda eins og að kaupa nýja skuttogara. 1 þessari tillögu ríkisstjórnarinnar endurspeglast viðhorf hennar til uppbyggingar í sjávarútvegi.
Afstaða Alþýðubandalagsins til frumvarpsins.
Eins og fram kom þegar við 1. umr. um frumvarpið, erum við Alþýðubandalagsmenn andvigir meginefni frumvarpsins, sem við teljum að komi fram í I. og
VIII. kafla þess.
I I. kaflanum er ákvæði um heimild til lækkunar útgjalda fjárlaga um 3 500
milljónir króna, augljóslega ætlað til niðurskurðar á verklegum framkvæmdum.
I VIII. kaflanum er rammi settur um lántökur og ákveðið um starfsmöguleika
Stofnlánasjóða og fjárveitingar til ýmissa framkvæmda.

f þessum tveimur köflum kemur fram samdráttar- og niðurskurðarstefna
ríkisstjórnarinnar f atvinnu- og framkvæmdarmálum.
Við Alþýðubandalagsmenn teljum, að ekki eigi að draga úr verklegum framkvæmdum né heldur fjárveitingum til félagslegra mála frá þvi, sem fjárlög gera ráð
fyrir. Við teljum einnig, að það sé frumskylda ríkisstjórnarinnar að útvega stofnlánasjóðum atvinnuveganna nauðsynlegt starfsfé, þannig að hægt sé að halda
áfram þeirri uppbyggingu, sem unnið hefur verið áð.
önnur ákvæði frumvarpsins eru að okkar dómi ekki mikilvæg. Lækkun
beinna skatta, eins og frv. gerir ráð fyrir, er óveruleg. Ríkisstjórnin hefur ákveðið
að heimila hækkun útsvara um 700—800 milljónir króna með því að álagninsarprósenta verði 11 i stað 10, sem verið hefur. Með frumvarpinu er lagt til að lækka
þessar álögur afiur um 360 milljónir króna. Skattalækkunin (tekjuskattur) nemur
samkv. frumvarpinu 180 milljónum kr. umfram það, sem ákveðið var við afgreiðslu
fjárlaga, en þá var gert ráð fyrir lækkun tekjuskatts um 700 millj. kr. Sú heimild,
sem lagt er til að veita til lækkunar tolla og söluskatts, er ekki mikilvæg. Talað er
um lækkun, sem gæti numið 600 millj. kr., en þar er þó aðeins um heimild að ræða.
Það er skoðun okkar Alþýðubandalagsittanna, að rétt sé að stefna að afnámi
söluskatts á brýnustu nauðsynjum, eins og t. d. á matvælum, og að slíka skattalækkun eigi að taka fram yfir lækkun beinna skatta.
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Ákvæði í frumvarpinu um flugvallagjald og skyldusparnað breyta ekki miklu.
Að dómi okkar í Alþýðubandalaginu væri rétt að leggja nokkurn skatt á ferðagjaldeyri, og sömuleiðis teldum við rétt að hækka skatta á háum tekjum, en vissulega getur skyldusparnaður einnig komið til greina.
Á sérstöku þingskjali flyt ég nokkrar breytingartillögur við frumvarpið, en
aðrir þingmenn Alþýðubandalagsins munu einnig flytja breytingartillögur við það.
Breytingartillögur mínar miða að því að koma í veg fyrir niðurskurð verklegra framkvæmda og framlög til félagslegra mála. Þær miða einnig að aukinni
fjáröflun til stuðnings við stofnlánasjóði atvinnuveganna.
Þá flyt ég breytingartillögur, sem gera ráð fyrir hækkun beinna skatta á háum
tekjum og um að á þessu ári verði ekki heimilað að fyrna eignir samkvæmt svonefndri flýtifyrningarreglu, og tillögur, sem koma eiga í veg fyrir lækkun skatta
með auknum fyrningum samkvæmt nýjum verðhækkunarstuðli, sem ráð hefur
verið gert samkv. reglugerð þar um. Á þennan hátt tel ég að hækka megi beina
skatta á háum tekjum og á atvinnurekstri um verulegar fjárhæðir.
Þá legg ég til, að söluskattur verði felldur niður af kjöti og kjötvörum, korni
og brauðvörum, samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðherra.
Verði þær tillögur til breytinga á frumvarpinu, sem hér hefur verið rninnst á,
ekki samþykktar, munum við Alþýðubandalagsmenn greiða atkvæði gegn frumvarpinu, þar sem við teljum, að það feli í sér stórhættulega samdráttar- og niðurskurðarstefnu.
Alþingi, 11. apríl 1975.
Lúðvík Jósepsson."

Undirritaður tók þátt í þremur síðustu fundum nefndarinnar. Þar voru lagðar
fram breytingartillögur frá fulltrúum stjórnarflokkanna, en þær reyndust vera
veigalitlar. Samkvæmt þeim á hin óverulega lækkun á tekjuskatti og útsvari að
aukast um 140 milljónir króna, en helmingur þeirrar upphæðar er raunar fenginn
með „leiðréttingu á reikningsskekkju**, og reynast síðari útreikningar^vonandi haldbetri hinum fyrri. Einnig er ákveðið að lækka tolla af ávöxtum um 83 milljónir
króna og gefið fyrirheit um að söluskattur verði lækkaður eða afnuminn á einhvern ótilgreindan hátt um 537 milljónir króna á ári. Þannig á að standa við það
fyrirheit að lækka skatta um allt að 2 000 milljónir króna sem rikisstjórnin birti i
sambandi við bráðabirgðasamkomulag verkalýðsfélaga og atvinnurekenda frá 26.
mars s. 1. Gengur sú framkvæmd raunar í berhögg við óskir sem samninganefnd
A.S.l. hafði komið á framfæri við fjárhags- og viðskiptanefnd. Breytingartillögur
þær, sem stjórnarflokkarnir leggja til, hagga í engu þeirri afstöðu AlþýðubandaJagsins að greiða atkvæði gegn þvi frumvarpi sem hér er fjallað um.
Auk þeirra breytingartillagna við frv., sem Lúðvík Jósepsson og Svava Jakobsdóttir flytja, ber ég fram á sérstöku þingskjali tvær tillögur.
Sú fyrri er þess efnis að elli- og örorkulífeyrir hækki um 4 900 kr. á mánuði
til einstaklings samkvæmt sömu reglum og frá var gengið í samningum verkafólks
og atvinnurekenda frá 26. mars. Einnig legg ég til að annar lífeyrir hækki í sama
hlutfalli. Þá geri ég tillögur um að þær tölur, sem notaðar eru til þess að reikna
út svokallaða tekjutryggingu til aldraðs fólks og öryrkja, hækki í samræmi við
framfærsluvísitölu frá 1. október 1974, svo að lágmarksbætur þeirra, sem afskiptastir eru í þjóðfélaginu, haldi kaupmætti sínum í óðaverðbólgunni.
1 annan stað legg ég til að framkvæmdir í orkumálum verði auknar um einn
milljarð. Ég legg til að sú upphæð verði notuð til þess að flýta gerð stofnlinu milli
Suðurlands og Norðurlands og undirbúa stofnlínur frá því orkuveitusvæði til Vest-

1486

Þingskjal 476—477

fjarða og Austfjarða. Þessar framkvæmdir eru forsend^ þess að unnt sé að bæta úr
orkuskorti og búa i haginn fyrir rafhitun húsa þar sem hitaveitur eru ekki tiltækar.
Sé mönnum alvara að flýta þeim framkvæmdum þarf að tryggja til þeirra óhjákvæmilegt fjármagn.
Alþingi, 18. april 1975.
Magnús Kjartansson.

Nd.

477. Nefndarálit

[204. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla
að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarp þetta hefur verið til athugunar hjá nefndinni síðan 24. mars s. 1.,
en þann dag voru fjárhags- og viðskiptanefndir beggja deilda á sameiginlegum
fundi svo og næsta dag. Til viðtals við nefndirnar komu þá ýmsir aðilar, svo sem
skattanefndarmenn, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneyti, seðlabankastjóri, ríkisskattstjóri, ikattrannsóknastjóri, hagsýslustjóri, forstjóri Þjóðhagsstofnunar og
fleiri. Þessir aðilar veittu nefndarmönnum ýmsar upplýsingar er frumvarpið varða.
Nefndinni bárust nokkur erindi, þar sem farið var fram á tilteknar breytingar
á frumvarpinu.
Samninganefnd Alþýðusambands íslands sendi nefndinni bréf, dags. 1. april
s. 1., þar sem inælst var til að þvi fjármagni, sem nýting V. kafla frv. mundi kosta
ríkissjóð, yrði varið í sérstakan eða aukinn skattafsláit, sem kæmi til útborgunar
með sama hætti og barnabætur, að vissum skilyrðum fullnægðum. Forseti ASÍ kom
á fund nefndarinnar, ásamt tveimur fulltrúum samninganefndar 7. apríl, og gerðu
þeir nefndarmönnum frekari grein fyrir tilmælum sínum.
Félag einstæðra foreldra sendi þingmönnum tillögur til breytinga á frv., ásamt
greinargerð, og formaður félagsins gerði forinönnum fjárhags- og viðskiptanefnda
beggja deilda frekari grein fyrir þeim tillögum.
Stjórn Stéttarsambands bænda sendi n. ályktun þess efnis, að söluskattur verði

felldur niður á kjöti og kjötvörum.
Flugleiðir hf. sendu athugasemdir vegna flugvallagjalds og hækkaðra lendingargjalda. Þeim athugasemdum fylgdi skýrsla til stjórnar Flugleiða hf. um þessi atriði.
Umsögn um flugvallagjald barst einnig frá ferðamálaráði, sem leggst gegn álagningu gjaldsins.
Heilbrigðiseftirlit ríkisins, Hydrol hf. og Félag íslenskra iðnrekenda gerðu
athugasemdir við ákvæði V. kafla frv. að því er varðaði 15. kafla tollskrárlaga, og
er lagt til að þau ákvæði verði felld úr frv.
Samband íslenskra sveitarfélaga óskaði eftir að nokkrar breytingartillögur yrðu
teknar inn í III. kafla frv. og hefur að nokkru verið tekið tillit til þeirra óska.
Auk þess sem þessi erindi hafa að nokkru verið rædd á fundum nefndanna,
hafa formenn nefnda beggja deilda átt fjölmarga fundi með starfshóp þeim, sem
unnið hefur að athugun á skattalögum og tryggingabótum undanfarna mánuði.
Hafa þessi erindi verið rædd ítarlega á þeim fundum svo og frumvarpið sjálft,
útreikningar á áhrifum þess verið yfirfarnir og gerðar ýmsar fleiri kannanir.
Á grundvelli þessara athugana hafa mótast allmargar breytingartillögur, sem
hafa verið kynntar nefndum beggja þingdeilda á sameiginlegum fundum síðustu
daga. Einnig hafa þær verið kynntar fulltrúum Verslunarráðs Islands og ASÍ.
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Nefndarmenn urðu ekki sammála um afgreiðslu þessara tillagna. Meiri hluti
nefndarinnar, fulltrúar stjórnarflokkanna, ieggur til, að frv. verði samþykkt með
þeim breytingartillögum, sem hann flytur á sérstöku þingskjali, en minni hiutinn
skilar séráliti og öðrum breytingartillögum.
Hér verður nú gerð grein fyrir helstu breytingartillögunum, sem undirritaðir
nefndarmenn flytja á þskj. 478.
í II. kafla frv. er 6. gr. felld niður. í C-lið 12. gr. gildandi laga um tekjuskatt
og eignarskatt segir, að nánari ákvæði um ferðakostnað þeirra skattgreiðenda, sem
fara langferðir vegna vinnu sinnar, skuli sett í reglugerð. Slík ákvæði hafa ekki
verið sett til þessa. Þau eru í eðli sínu verklagsreglur og eiga því fremur heima í
reglugerð en lögum.
9. gr. frv. er breytt þannig, að skattaleg meðferð á meðlagi vegna barns, sem
er á 17. aldursári, verði eins og gildir um meðlög vegna yngri barna, enda lýkui'
meðlagsskyldu foreldra ekki fyrr en barn er fullra 17 ára.
Meðlagsgreiðsla til einstæðs foreldris telst ekki til tekna hjá því. Einstæðir
foreldrar verða að þessu leyti betur settir en aðrir skattþegnar, er við meðlagsgreiðslum taka, en meðlagsgreiðslur til þeirra teljast að hálfu til tekna.
Breytt er því ákvæði varðandi nýtingu eftirstöðva persónuafsláttar, að þær
gangi ekki til greiðslu eignarskatts. Útborgun til lífeyrisþega fellur niður, en tekjutrygging mun verða hækkuð um þá upphæð, sem ella hefði komið til útborgunar.
Lögum um það efni verður þvi breytt og jafnframt breytt skerðingarákvæðum
vegna þessa.
Miðað er við vergar tekjur til skatts í stað útsvarsskyldra tekna. Jafnframt
eru frádrætiir hækkaðir til að mæta mun vergra tekna til skatts- og útsvarsskyldra
tekna. Þessi breyting er gerð vegna verulegrar vinnu, sem ella yrði lögð á skatt.stofurnar.
Gerð er tillaga um einfaldari reglu um skattalega meðferð fólks, sem býr saman
í óvígðri sambúð og á barn saman, auk þess sem hið breytta orðalag tekur af tvímæli
um að hvorugur sambýlinga geti jafnframt talist einstætt foreldri. Þá er tiltekið að
foreldrar, sexn búa saman í óvígðri sambúð og framfæra barn, sem þau hafa ekki
átt saman, skulu hvorugt teljast einstætt foreldri, enda þótt þau fari ekki skriflega
fram á samsköttun.
Kveðið er á um, að þeir, sem taka upp heimilisfesti hér á landi, skuli aðeins
njóta afsláttar eða barnabóta í hlutfalii við dvalartíma sinn hér á landi á því ári.
Breytt er reglum um dráttarvexti af vangreiddum tekjuskatti til samræmis við
dráttarvexti innlánsstofnana. Samsvarandi ákvæði eru tekin upp í III. kafla frumvarpsins að því er varðar vangreidd útsvör. Þessi ákvæði taki gildi 1. janúar 1976.
Breytt er ákvæðum 52. gr. skattalaga. Samkv. gildandi lögum er skattstjóra
heimilt að lækka tekjuskatt. Við þá breytingu, sem gerð er með frv. þessu um
persónuafslátt í stað persónufrádráttar, þykir rétt að breyta upphafi 52. gr. á þann
veg, að skattstjóra sé heimilt að lækka skattgjaldstekjur. Með þessari breytingu er
ívilnun orðin víðtækari en áður, þ. e. tekjulágir aðilar njóta hennar með frekari
þátttöku í útsvarsgreiðslu þeirra þegar svo stendur á, en áður nutu þessara ívilnana
eingöngu þeir aðilar, sem höfðu það háar tekjur að þeir báru tekjuskatt.
Lækkun tekjuskatts samkvæmt frumvarpinu, að samþykktum breytingartillögum
meiri hluta nefndarinnar, er talin nema 970 milljónum króna.
Við III. kafla frumvarpsins eru ekki teljandi efnislegar breytingar, en teknai’
eru inn þrjár nýjar greinar að beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Breyttar reglur tekjustofnalaga eru taldar þýða um 410 milljón króna lækkun
útsvara.
Lagt er til, að V. kafli frv. breytist á þá leið, að niður falli heimild til að lækka
tolla á vörum, sem falla undir 15. kafla tollskrárlaga. Vörur þessar eru ekki mikilvægar neysluvörur og eru einkum notaðar til iðnaðar.
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Hins vegar er lagt til, að í stað heimildar til að lækka eða fella niður tolla af
þeim ávöxtum, sem í greininni eru taldir, skuli ákveðið með lögum að fella þá
niður. Hér er um mikilvægan þátt í matarútgjöldum hverrar fjölskyldu að ræða.
Tollar af þessum vörum eru taldir nema 83 milljónum króna.
Samtals nemur því lækkun tekjuskatts, útsvara og tolla, samkv. II., III. og V.
kafla frv., um 1460 milljónum króna. Það, sem á vantar, til þess að staðið verði
við heit ríkisstjórnarinnar um 2000 millj. kr. lækkun skatta, mun nást með beitingu
heimildar 19. gr. frv. um lækkun eða niðurfellingu söluskatts af einstökum matvörum eða matvöruflokkum.
Við VI. kafia eru breytingartillögur þess efnis, að flugvallagjald verði einnig
innheimt vegna farþega sem ferðast innanlands. Þar á móti komi niðurfelling
söluskatts af fólksflutningum með flugvélum innanlands. Þetta hefur ekki i för með
sér tekjubreytingu fyrir rikissjóð. Áætlað er að tekjur af flugvallagjaldi af innanlandsflugi muni á tímabilinu 1. maí til 31. desember 1975 nema 62 milljónum króna,
en tekjur af söluskatti sama tímabil af innanlandsflugi 61.5 milijónum króna.
Við VII. kafla eru breytingartillögur sem eru efnislega samhljóða breytingum á
3. mgr. B-liðar 10. gr.
Við VIII. kafla eru ekki breytingartillögur fluttar. Gerð verður grein fyrir
fjármögnun fjárfestingarlánasjóða við 3. umræðu frumvarpsins.
Eins og fram kom í greinargerð með frv., hefui’ Framkvæmdasjóður tekið lán
hjá Viðreisnarsjóði Evrópu, að fjárhæð $ 1 875 þús., eða um 271 milljón króna miðað
við núverandi gengi. Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins samþykkti að taka lán
þetta heim í aprílmánuði. Ráðgert er, að 215 milljónir króna af þessu láni fari til
Norður- og Austurlandsáætlana í vegamálum, í samráði við stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins.
Samkvæmt lögum nr. 71/1973 er Framkvæmdasjóði Islands heimilt, að fengnu
samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka lán bæði innanlands og erlendis. Ef nauðsyn
krefur verður þessi heimild notuð, eða heimildin í 30. gr. frv. til lántöku erlendis
hækkuð við 3. umræðu.
Nefndaráliti þessu fylgja töflur sem nefndin hefur látið reikna. Töflurnar sýna
áætlun um meðallækkun beinna skatta á einstaka hópa skattgreiðenda samkvæmt
ákvæðum frumvarpsins frá því sem verið hefði að gildandi lögum óbreyttum.
í framsögu verður gerð nánari grein fyrir þeim breytingartillögum, sem rneiri
hlutinn, undirritaðir nefndarmenn, flytur.
Alþingi, 18. apríl 1975.
Ólafur G. Einarsson,
Lárus Jónsson,
Ey. Kon. Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Sverrir Bergmann.
lann.
Tómas Árnason.
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Fylgiakjal 1.

Áæilun am meða&aekkun beinna skatta á hjónum með 1—4 böm á framfæri skv. frumvarpinu eftir breytingartillögur við álagningu 1975 eftir tekjum.
Miðað er við gildandi lög.
B = Brúttótekjur
þús. kr.
1974

1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4

100
200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
200
300
400
500
750
000
500
000
000

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

Hjón með 1 bam
Hjón með 2 böm
----------------------------------------- —-— ----------——------Lækkun
Lækkun
Fjöldi þús. kr. % af B.
Fjöldi þús. kr. % af B.
86
36
41
63
88
152
235
365
477
619
719
745
796
782
1 201
1 160
912
438
193
104a)

4-7
0-14
2-17
13-22
17-27
20-27
29
32
29
29
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4,0-7,0
0,0-7,0
0,7-5,7
3,2-5,5
3,4-5,4
3,3-4,5
4,1
4,0
3,2
2,8
3,0
2,5
2,3
2,0
2,0
1,7
1,4
1,1
0,9
0,6

64
21
25
36
58
97
135
234
362
520
671
801
807
919
1 361
1 460
1 150
523
214
121

29-31
27-36
31-41
38-46
45-51
52
51
49
40
40
40
32
29
29
29
29
29
29
29
29

29,0-31,0
13,5-18,0
10,3-13,7
9,5-11,5
9,0-10,2
9,1
7,3
6,1
4,3
3,9
3,5
2,5
2,1
2,0
1,8
1,6
1,3
1,1
0,8
0,6

Hjón með 3 böm
Hjón með 4 böm
-------------------------------------- ------------------------------------ •
Lækkun
Fjöldi þús. kr.

20
9
14
18
24
42
72
130
211
307
442
509
534
573
853
889
804
390
168
104

54
48-60
52-65
57-70
69
74
80
76
61
50
47
36
29
27
27
27
27
27
27
27

% af B.

54,0
24,0-30,0
17,3-21,7
14,2-17,5
13,8
12,3
11,5
9,4
6,7
4,9
4,2
3,0
2,2
1,9
1,7
1,5
1,3
1,0
0,8
0,6

Lækkun
Fjöldi þús. kr.

10
4
3
3
7
11
21
41
58
107
148
175
190
227
354
382
352
159
75
36

79
73
79-87
83-92
93
95
103
107
84
68
59
45
36
30
27
27
27
27
27
27

% af B.

79,0
36,5
26,5-29,0
20,7-23,0
18,6
15,8
14,7
13,3
9,3
6,8
5,3
3,7
2,7
2,1
1,8
1,5
1,3
1,0
0,9
0,6

1) Lækkunin við þ«er brúttótekjur, sem sýndar eru, miðast við meðalmismun brúttótekna, útsvarstekna og hreinna tekna til skatts umhverfis brúttótekjumarkið. Fjöldatölurnar eiga við þann
fjölda framteljenda sem ér t. d. við 400 þús. kr; brúttótekjur á bilinu 350—450 þús. kr. f Iækkun
er ekki metinn sú hagur sem er áf því að fjölskyldubætur verða einnig skattfrjálsar 1976.
2) Fjöldatölur við 4 000 þús. kr. fela þannig i sér alla sem eru fyrir ofan þetta tekjumark.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Fylgiskjal IL

Áætlun um meðallækkun beinna skatta á barnlausum hjónum og einhleypingum skv.
frumvarpinu eftir breytingartillögur við álagningu 1975 eftir tekjuhæð. J)
Hjón án barna
B — Brúttótekjur 1974
Fjöldi
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 750
2 000
2 500
3 000
4 000

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

1
1
1

1
1

660
775
927
008
116
070
985
961
837
175
044
815
375
176
1192)

Lækkun
þús. kr.
15
14
14
18
26
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Einhleypingur

% af B.
2,5
1,8
1,7
2,0
2,5
2,8
2,5
2,3
2,2
2,0
1,7
1,5
1,2
1,0
0,8

Fjöldi
4
4
1
2
1
1

965
226
336
510
840
368
927
638
475
479
330
200
81
45
32

Lækkun
þús. kr.
13
19
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

% af B.
2,2
2,6
1,6
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
0,5
0,3

1) 2) Sjá aths. við 1. töflu.

Fylgiskjal III.
Áætlun um meðaltal breytingar beinna skatta einstæðra foreldra með 1—2 börn á
framfæri skv. frumvarpinu með breytingartill. meiri hluta við álagningu 1975. ’)
Einstætt foreldri rueð 1 barn
B — Brúttótekjur 1974
Fjöldi
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 100
1 200
1 300
1400
1500
1 750
2 000
2 500
3 000
4 000

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

1) 2) Sjá aths. við 1. tðflu.

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

406
368
405
412
413
366
307
193
138
92
51
23
19
11
10
9
5
2
0
1*)

Einstætt foreldri með 2 börn

Lækkun
þús. kr.

% af B.

Fjöldi

Lækkun
þús. kr.

4-6
9-11
14 -16
18
22
24
19
24
15
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4,0-6,0
4,5-5,5
4,6-5,3
4,5
4,4
4,0
2,7
3,0
1,6
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1

141
93
112
114
127
102
96
113
79
50
30
21
13
10
4
7
2
1
0
0

29
32
33
37
42
48
40
42
29
23
15
15
15
15
15
15
15
15
-

% af B.
29,0
16,0
11.0
9,3
8,4
8,0
5,7
5,2
3,2
2,3
1,4
1,3
1,1
1,0
1,0
0,8
0,7
0,6
-
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við frv. til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla
að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Við II. kafla.

1. Við 6. gr. Greinin falli niður.
2. Við 9. gr. (er verði 8. gr.). Greinin orðist svo:
16. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1972 og 3. gr. laga nr. 10/1974,
orðist svo:
Ef foreldrar barns, sem ekki er fullra 17 ára í byrjun þess almanaksárs
þegar skattur er lagður á, búa ekki saman og annað þeirra hefur barnið hjá sér
en hitt greiðir meðlag skal meðlagsgreiðslan talin að hálfu til tekna hjá því foreldri, sem við henni tekur, og að hálfu til frádrádar frá tekjum þess foreldris,
sem innir hana af hendi. Meðlagsgreiðsla til einstæðs foreldris telst ekki til tekna
hjá því. Greiddur barnalífeyrir skv. 14. gr. og 35. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar, vegna barns, sem ekki er fullra 17 ára í byrjun þess almanaksárs
þegar skattur er lagður á, skal teljast að hálfu til tekna ef annað hvort foreldra
er látið eða barnið er ófeðrað. Þó telst hann ekki til tekna hjá einstæðu foreldri.
Meðlagsgreiðslur samkvæmt þessari málsgrein skulu takmarkaðar við sömu upphæð og fjárhæð þess barnalífeyris nemur, sem greiddur er skv. 14. gr. laga nr.
67/1971, um almannatryggingar.
Frá tekjum þeirra, sem eru við nám, er heimilt að draga námskostnað að
mati ríkisskattstjóra.
3. Við 10. gr. (er verði 9. gr.)
a) 3. tl. 1. mgr. B-liðar orðist svo:
3. Fyrir einstætt foreldri, sem heldur heimili og framfærir þar barn sitt, sem
ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs, sem skattur er lagður á,
145 000 kr.
b) 2. mgr. B-liðar orðist svo:
Nemi persónuafsláttur skv. 1., 2. eða 3. tl. þessa stafliðar hærri fjárhæð
en reiknaður skattur af skattgjaldstekjum skv. 1. eða 2. tl. A-liðar þessarar
greinar skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þessum mun og skal
því ráðstafað fyrir hvern mann til greiðslu útsvars gjaldársins. Sá hluti per-

sónuafsláttar mannsins, sem enn er óráðstafað, fellur niður.
c) 3. mgr. B-liðar orðist svo:
Þó skal aldrei koma til skuldajafnaðar hærri fjárhæð en sem nemur
mismun persónuafsláttar og 20% af vergum tekjum til skatts, þegar frá þeim
hafa verið dregnar 250 000 kr. hjá einstaklingi og hjá hvoru hjóna, sem
telja fram hvort í sínu lagi, en 375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum.
d) í stað tveggja fyrstu málsliða 5. mgr. B-liðar komi:
Karli og konu, sem búa saman í óvígðri sambúð og átt hafa barn saman,
er heimilt, að skriflegri beiðni beggja, að fara þess á leit við skahstjóra að
hann sameini skattgjaldstekjur þeirra og skattgjaldseign til skattgjalds á
nafni karlmannsins, enda séu þau þá bæði háð ákvæðum 2. og 3. málsl. 1. mgr.
og 4. mgr. 3. gr. um ábyrgð skattgreiðslu. Tekjuskattur reiknast þá samkvæmt
2. tl. A-liðar þessarar greinar og persónuafsláitur samkvæmt 2. tl. þessa stafliðar, eða skv. 16. gr. laganna. Nú búa foreldrar barns saman í óvígðri sambúð
og skal þá hvorugt þeirra teljast einstætt foreldri skv. þessum staflið þótt
þau framfæri á heimilinu barn sem þau hafa ekki átt saman.
e) Við B-lið bætist ný mgr., er verði síðasta mgr. B-Iiðar og hljóði svo:
Þeir, sem taka upp heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skulu einungis
njóta persónuafsláttar í hlutfalli við dvalartíma sinn hér á landi á því ári.
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f) Á eftir orðinu „þess“ í 2. málsl. 3. mgr. C-liðar bætist:
Svo og annarra barna, sem þau framfæra saman á heimilinu
g) Við C-lið bætist ný mgr., er verði næstsíðasta mgr. C-liðar og hljóði svo:
Fyrir barn, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skal einungis
greiða barnabætur í hlutfalli við dvalartima þess hér á landi á því ári.
h) Orðið „Skattgjald" í D-lið falli niður. í stað þess komi orðið: Tekjuskattur.
4. Við 11. gr. (er verði 10. gr.). Greinin orðist svo:
2. ml. 1. mgr. 46. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 8. gr. laga nr. 60/1973, falli niður.
1 hans stað komi þrír nýir málsliðir, er hljóði svo:
Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti af því, sem ógreitt er talið, frá og með gjalddaga. Dráttarvextir
eru þeir sömu og hjá innlánsstofnununum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 frá 29. mars
1961 og ákvörðun Seðlabanka Islands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast
með sama hætti og hjá innlánsstofnunum.
Á eftir 1. mgr. 46. gr. sömu laga, sbr. 8. gr. laga nr. 60/1973, komi ný mgr.,
er orðist svo:
Nú hefur fjármálaráðherra ákveðið að gjalddagar tekju- og eignarskatts
skuli vera fleiri en einn á ári og veldur þá vangreiðsla að hluta þvi að skattar
gjaldandans á gjaldárinu falla í eindaga, þó ekki fyrr en 15. næsta mánaðar eftir
að álagningu er lokið.
5. Á eftir 11. gr. (er verði 10. gr.) bætist ný grein, er verði 11. gr. og orðist svo:
1. ml. 1. mgr. 52. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo:
Heimilt er skattstjóra að taka til greina umsókn skattþegns um lækkun
skat,gjaldstekna, þegar svo stendur á sem hér segir:
2. ml. 2. tl. 1. mgr. 52. gr. sömu laga, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo:
Fallist skattstjóri á umsókn skattþegns skulu skattgjaldstekjur hans lækkaðar
um fjárhæð er nemur barnalífeyri skv. 14. gr. laga nr. 67/1971 fyrir hvert barn,
sem þannig er ástatt um.
5. tl. 1. mgr. 52. gr. sömu laga, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo:
Ef skattþegn hefur orðið fyrir verulegu eignatjóni, m. a. af völdum náttúruhamfara, eldsvoða eða búfjársjúkdóma enda hafi hann ekki fengið tjón sitt bætt
úr hendi annarra aðila.
Við III. kafla.
6. Á undan 13. gr. (er verði 15. gr.) bætist ný grein, er verði 13. gr. og orðist svo:
Á eftir 3. mgr. 3. gr. laga nr. 8/1972 komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
í sveitarfélagi, þar sem bæði er þéttbýli og dreifbýli, er sveitarstjórn heimilt
að undanþiggja fasteignir í dreifbýli álagi á fasteignaskatí, sbr. 3. mgr.
7. Á undan 13. gr. (er verði 15. gr.) bætist ný grein, er verði 14. gr. og orðist svo:
16. gr. laga nr. 8/1972 orðist svo:
Nú hefur fólksfækkun orðið í sveitarfélagi næstliðið ár og skal þá sveitarfélag
fá sérstakt aukaframlag úr Jöfnunarsjóði, sbr. e-lið 8. gr. Framlagið skal nema
meðalútsvari á íbúa í landinu í heild næstliðið ár margfaldað með ibúafækkunartölunni.
Fólksfækkunarframlag skal greitt hlutaðeigandi sveiíarfélögum eigi siðar
en 31. desember ár hvert.
8. Við 14. gr. (er verði 16. gr.). Greinin orðist svó:
1. mgr. 26. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Útsvar skv. 25. gr. hjá hjónum, sem telja fram sameiginlega, og einstæðu
foreldri, sem hefur fyrir heimili að sjá, svo og fólki í óvígðri sambúð, sem telur
fram saman, sbr. 5. mgr. B-liðs 25. gr. laga nr. 68/1971 með áorðnum breytingum,
skal lækka um 10 500 kr. og útsvar einstaklings um 7 500 kr. Telji hjón fram
hvort í sínu lagi skal hvort um sig fá samsvarandi lækkun og einstaklingur.
Fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs, sem gjaldandi hefur á framfæri sínu, sbr.
C-lið 25. gr. laga nr. 68/1971 með áorðnum breytingum, skal lækka útsvar hans
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um 1 500 kr. Hafi gjaldandi fleiri en þrjú börn innan 16 ára aldurs á framfæri
sinu skal enn fremur lækka útsvar hans um 3 000 kr. fyrir hvert barn umfram
þrjú. Fjárhæðir þessar skulu breytast i samræmi við skattvísitölu eins og hún
er á hverjum tíma, sbr. 53. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum.
Aftan við sömu gr. laga nr. 8/1972 bætist ný mgr., er hljóði svo:
Þeir, sem hafa tekið upp heimilisfesti hér á landi á næstliðnu almanaksári,
skulu njóta lækkunar á útsvari samkvæmt þessari grein í hlutfalli við dvalartfma
sinn hér á landi á því ári.
9. Við 15. gr. (sem verði 17. gr.) bæ:ist ný mgr„ er orðist svo:
c-Iiður 27. gr. laga nr. 8/1972 breytist svo:
í stað orðanna „1.—4. tölulið" komi orðin: 1.—7. tölulið. Aftan við orðin
„laga nr. 68/1971“ komi orðin: með síðari breytingum.
10. 16. gr. (sem verði 18. gr.) orðist svo:
43. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Séu gjöld samkvæmt lögum þessum eigi greidd innan mánaðar frá gjalddaga,
skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráltarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr.10
frá 29. mars 1961 og ákvörðun Seðlabanka íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir
reiknast með sama hætti og hjá innlánsstofnunum.
11. Á eftir 16. gr. (sem verði 18. gr.) bætist ákvæði til bráðabirgða:
Ákvæði til bráðabirgða.
a) 43. gr. laga nr. 8/1972 gildi svo orðuð til og með 31. desember 1975:
Ef gjöld samkvæmt lögum þessum eru ekki greidd áður en 2 mánuðir
eru Iiðnir frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því, sem
ógreitt er, 1%% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem líður, talið frá
og með gjalddaga, uns gjaldið er greitt.
b) Þar til nýtt fasteignamat hefur tekið gildi, er ráðherra heimilt að ákveða
fyrir 15. nóv. ár hvert, að gjöld næsta árs, sem reiknuð eru sem hlutfall af
fasteignamati, megi breytast i hlutfalli við þá breytingu byggingarvísitölu,
sem orðið hefur frá 1. nóv. árið áður til 1. nóv. ákvörðunarársins.
Við V. kafla.
12. Við 18. gr. (sem verði 20. gr.). Greinin orðist svo:
Afnema skal tolla af vörum, sem falla undir eftirfarandi tollskrárnúmer,
sbr. lög nr. 6/1974, um tollskrá o. fl.:
08.01.10 Bananar, nýir.
08.02.10 Appelsínur, tangarínur, mandarínur og clementinur.
08.02.21 Sitrónur.
08.06.10 Epli.
08.09.01 Melónur.
Við VI. kafla.
13. Við 20. gr. (sem verði 22. gr.). Greinin orðist svo:
Á tímabilinu 1. maí 1975 til loka febrúar 1976 skal greiða flugvallagjald, er
renni til ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari innanlands eða
frá tslandi til annarra landa.
Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara, þeir sem viðkomu hafa á tslandi skv. farseðli milli annarra Evrópulanda
og Ameríku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandarikja NorðurAmeríku hér á landi.
Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega, sem fara með skipum
frá íslandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd ákvæða þessarar
málsgreinar skulu sett i reglugerð. Að öðru leyti gilda um þessi gjðld ákvæði
23., 24., 25., 26. og 27. gr. þessa kafla.
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14. Við 21. gr. (sem verði 23. gr.). Greinin orðist svo:
Flugvallagjald skal vera 2 500 kr. fyrir hvern farþega, sem ferðast frá íslandi
til annarra landa, þó 1 250 kr. fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára. Fyrir
hvern farþega, er ferðast innanlands að eða frá Reykjavikurflugvelli og Keflavíkurflugvelli, skal gjaldið nema 350 kr., þó 175 kr. fyrir farþega á aldrinum
tveggja til tólf ára. Sama gjald skal greiða vegna farþega, er fara til Grænlands
eða til Færeyja. Fyrir hvern farþega, er ferðast milli annarra flugvalla innanlands, skal gjaldið vera 175 kr., þó hálft gjald fyrir farþega á aldrinum tveggja
til tólf ára. Flugvallagjald skal fella inn í verð farseðils.
15. Við 22. gr. (er verði 24. gr.). Orðin „frá Islandi" í 2. mgr. falli brott.
16. Við 23. gr. (er verði 25. gr.). Orðin „frá íslandi“ í 2. mgr. falli brott.
Við VII. kafla.
17. Við 26. gr. (er verði 28. gr.). 2. mgr. breytist svo:
í stað orðanna „úisvarsskyldra tekna“ komi orðin: vergra tekna til skatts.
í stað „200 000 kr. “ komi: 250 000 kr„ og í stað „300 000 kr.“ komi: 375 000 kr.
Við IX. kafla.
18. Við 32. gr. Greinin falli brott.
19. Á eftir 33. gr. (sem verði 34. gr.) komi ný grein, er verði 35. gr. og orðist svo:
Á meðan innheimt er flugvallagjald skv. VI. kafla þessara Jaga skal fella
niður röluskatt af fólksflutningum með loftförum innanlands.
20. Við 34. gr. (er verði 36. gr.). Greinin orðist svo:
I., II. og III. kafli laga þessara öðlast þegar gildi og skulu ákvæði II. og
III. kafla koma til framkvæmda við álagningu skatta til ríkissjóðs og útsvara
til sveitarsjóða fyrir skattárið 1974. Ákvæði 1. mgr. 10. gr. og 16. gr. skulu þó
fyrst taka gildi 1. janúar 1976.
IV. kafli laga þessara öðlast gildi 1. júlí 1975.
V. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.
VI. kafli laga þessara öðlast gildi 1. maí 1975.
VII. , VIII. og IX. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.

Sþ.

479. Þingsályktun

[57. máll

um stækkun Áburðarverksmiðju ríkisins.
(Afgreidd frá Sþ., 15. apríl.)
Samhljóða þskj. 60.

Sþ.

480. Tillaga til þingsályktunar

[250. mál]

um innanlandsflugvöll á Reykjavíkursvæðinu.
Flm.: Guðmundur G. Þórarinsson, Steingrhnur Hermannsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd sérfróðra manna til þess
að kanna þá hugmynd að láta gera nýjan flugvöll, seni orðið gæti miðstöð innanlandsflugsins, á fyllingu við Löngusker í Skerjafirði.
Greinargerð.
Á undanförnum árum hafa verið uppi háværar raddir, er telja, að Reykjavíkurflugvöllur í núverandi mynd geti ekki verið miðstöð innaníandsflugsins til
frambúðar.
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Flestir munu þeirrar skoðunar að nauðsynlegt sé, að á Reykjavikursvæðinu
sé flugvöllur, er uppfyllir kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO).
Mikið hefur verið um þetta mál fjallað, en óljóst, hver framtíðarskipan muni
verða.
Margt veldur því, að erfitt mun reynast að láta Reykjavíkurflugvöll þjóna því
hlutverki að vera miðstöð innanlandsflugsins, og skal þess freistað hér að drepa
á helstu atriðin.
I. öryggi.
Til grundvallar um aðflugsskilyrði er eðlilegt og nauðsynlegt að leggja reglur
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, en þær helstu eru þessar:
a) Engar hindranir mega vera i fluglínu að og frá brautarendum. Mega þær ekki
risa upp fyrir hallandi flöt frá brautarenda með hallanum um 1:50 frá aðalbrautum og 1:40 frá þverbrautum.
b) Engar hindranir mega gnæfa upp yfir láréttan flöt (öryggisflötur) 45 m ofan
flugvallar innan 4000 m fjarlægðar frá miðju hans.
c) Utan við hverja flugbraut verða að vera hindranalaus öryggissvæði og séu
þau í sömu hæð og flugbrautin. Burðarþol öryggissvæða skal vera þapnig, að
sem minnstur skaði verði á loftfari, rem fer iit af brautinni.
ðryggissvæði þetta skal ná 60 m út fyrir hvorn brautarenda og 75 m sín
hvorum megin við miðlínu flugbrautar, ef um venjulega flugbraut er að ræða, en
150 m, ef um er að ræða blindflugsbraut.
Á Reykjavíkurflugvelli er öryggi flugs ekki í samræmi við þessar kröfur.
Miklar tálmanir eru af hæðum og byggingum í nágrenni vallarins og i brautarstefnu. Takmarkar þetta notagildi vallarins sérstaklega í lágskýjuðu.
Fylgiskjal I. sýnir hindranir þær, sem standa upp tir „öryggisfleti“ (inner
horizonal surface) Reykjavíkurvallar.
Helstu hindranir eru:
Sjómannaskólinn (86 m).
Borgarsjúkrahús (85 m).
Digranesháls (84 m).
Reykháfur á Kletti (83 m).
Háaleitishverfi (71 m).
Öskjuhlíð (69 m).
Laugaráshverfi (79 m).
Langholtshverfi (75 m).
Hallgrímskirkja (110 m).
Fylgiskjöl III og IV sýna hindranir í brautarstefnur. Er í báðum tilfellum
miðað við hallann 1:40.
Verstu hindranir á flugtaks- og aðflugsfleti norður af flugbraut 02/20 eru
tvö hús við Sóleyjargötu U:23 og 1:25) og Frikirkjan (1:32).
Kröfur um hindrunarlaus öryggisbelti meðfram brautum er ekki unnt að uppfylla, nema fjarlægðar verði byggingar.
Ljóst er, að sumar af nefndum kröfum um öryggi er unnt að uppfylla með
ærnum kostnaði, en aðrar verða ekki uppfylltar.
Fleiri atriði mætti nefna, svo sem lengd flugbrauta og stefnur þeirra.
Auk öryggis flugfarenda er öryggi þeirra íbúa, er í nágrehni flugvallarins
búa, nátengt þessum atriðum. Með aukinni flugumferð eykst slysahætta, þar eð
aðflug og flugtak er mikið yfir byggð.
II. Hljóðmengun.

Ibúar Reykjavíkur og nágrennis verða fyrir verulegu ónæði af hávaða vegna
flugvallarins,
......
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Á fylgiskjali V er sýndur hávaðaflötur vatlarins. Hávaðaftetir eru verstir yfir
miðbæ Reykjavíkur og Kársnesi. Stærð hávaðaflatar stendur i nánu sambandi við
fjölda flugtaka og munu þvi óþægindi af þessum orsökum aukast með aukinni
flugumferð.
III. Loftmengun.
Loftmengun fylgir að mestu hávaðaftötum. Sýnir það enn galla þess, hversu
aðflug og flugtak er mikið yfir byggð.
IV. Burðarþol.
Styrkleiki vallarins er mjög misjafn. Völlurinn er að mestu á þunnri fyllingu
í mýri og yfirborð óslétt.
V. Skipulag.
Verulega hefur verið þrengt að Reykjavíkurflugvelli á undanförnum árum með
byggð, og er ástæða til að ætla, að þar komi að völlurinn verði að vikja, en byggingarland Reykjavikur er senn á þrotum.
Sú óvissa, sem ríkir um framtíð flugvallarins, veldur augljóslega erfiðleikum
við áætlanagerð þeirra fyrirtækja, sem í tengslum við vötlinn starfa.
Þær tillögur, sem komið hafa fram ujn úrbætur, miða annars vegár að gerð
nýrrar austur/vestur brautar, 1800 m langrar, og hins vegar að tengingu núverandi austur/vestur brautar í 1800 m.
Hvor tilhögun sem yrði valin er líklegt að kostnaður yrði 500—600 miltj. kr.,
en eigi að síður yrði ekki unnt að fullnægja nefndum öryggiskröfum og fjöldamörg vandamál til frambúðar. Til þess að fullnægja atþjóðlegum krðfum um 95%
opnun flugvallarins þarf, auk þess að endurbyggja og lengja NA—SV flugbrautina.
Árið 1967 skilaði Flugvallarnefnd 1965—67 ítarlegu nefndarátiti.
Var þar fjallað um hugsanlega flugvallargerð á Álftanesi og i Kapetluhrauni.
Ákvörðun var aldrei tekin á grundvelli þess nefndarálits og mun margt hafa
valdið.
Nýlega hefur ungur arkitekt, Trausti Valsson, varpað fram. þeirri hugmynd,
að gerður verði flugvöllur fyrir Reykjavikursvæðið á fyllingu við Löngusker í
Skerjafirði.
Þótt hugmyndin sé einföld og liggi nokkuð beint við, mun hún ekki hafa
komið fram áður.
Hugmynd þessi hefur í för með sér verulega kosti umfram aðrar hugmyndir,
sem fram hafa komið um flugvallargerð á svæðinu.
Verður þess freistað hér að benda á nokkra þeirra.
Fylgiskjal VI sýnir legu flugvallar samkvæmt þessari hugmynd.
I. öryggi.
ðryggi er augljóslega til muna meira en á núverandi flugvellt Hindranir í
„öryggisfleti** og að flugs- og flugtaksflötum núverandi vallar hafa nær engin
áhrif við þessa staðsetningu. Sjá fylgiskjal I og II.
Nauðsynlegt er þó að framkvæma á þessu athugun.
Flug er mun minna yfir byggð.
II. Hljóðmengun.
Fylgiskjal V sýnir hávaðafleti þessarar staðsetningár óg þar með augljósa
kosti hennar fram yfir núverandi völl.

Fylgiskjal V sýnir einnig samsvarandi hávaðafleti fyrir flugvelli á Álftanesi
og i Kapelluhrauni.
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III. Loftmengun.
Loftmengun verður mun minni en nú er, enda fylgir hún að mestu hávaðaflötum.
IV. Skipulag.
Svo sem fram kemur að framan, gerir hugmyndin ráð fyrir, að flugvöllurinn
sé gerður á fyllingu.
Staðsetningin hefur þá augljósu kosti fram yfir staðsetningu á Álftanesi og í
Kapelluhrauni, að hún iiggur mun nær þungamiðju byggðar og er þvi hagstæðari
frá flutningalegum sjónarhól séð.
Vegagerð að vellinum yrði að vísu dýr, en hraðbraut þarna yrði til mikilla
hagsbóta fyrir umferðarkerfið og er spurning, hvort hraðbraut í þessari mynd
verði ekki að koma í framtíðinni.
Hún mundi að sjálfsögðu létta mjög á umferðaræðinni gegnum Kópavog og
auðvelda alla umferð innan Stór-Reykjavikursvæðisins.
Benda má á í þessu sambandi, að á Álftanesi gæti orðið um 30-—40 þús. manna
byggð. Vegalengd þangað er um 15 km, en um 5 km eftir vegi yfir fjörðinn.
Fylgiskjal VII sýnir hugsanlega gerð umferðarnets með þessa lausn fyrir augum.
Annar veigamikill kostur við þessa staðsetningu framtíðarflugvallar er, að núverandi byggingar á flugvallarsvæðinu er flestar auðvelt að reka í tengslum við
flugvöll í Skeriafirði. Er hér að sjálfsögðu um verulega fjármuni að ræða.
Ákvörðun um flugvöll 1 Skerjafirði mundi auðvelda flugfélögum alla áætlanagerð og gera þeim kieift að miða fjárfestingar sinar í byggingum á núverandi
flugvelli við það.
Núverandi flugvallarsvæði gæti Reykjavíkurborg tekið til bygginga í framtíðinni.
Ef áætlað er, að flugvallarsvæðið sé um 140 ha og verð lands þarna áætlað
ca. 1 000 kr/m2, er verð þessa landssvæðis, sem losnar, um 1 400 millj. kr.
Ef gert er ráð fyrir, að ríkissjóður eigi um 60 ha lands þarna, mætti meta
eignir hans í landi um 600 millj. kr.
Með tilliti til þeirra gífurlegu hagsmuna, sem Reykjavíkurborg á í þessu máli,
þarf öll framkvæmd og athugun að fara fram i náinni samvinnu við hana.
Ekki væri, með tilliti til þessa, óeðlilegt að hugsa sér, að borgin tæki þátt
í gerð flugvallar í Skerjafirði, enda fengi hún til bygginga landssvæði að verðmæti

um 800 millj. kr., þ. e. eitthvert besta bvggingarsvæði borgarlandsins, suðurstrðndina í hjarta borgarinnar, jafnframt því sem staðsetning flugvallar í Skerjafirði
þýddi framtíðaraðsetur flugfélaganna í borginni.
Stækkunarmöguleikar flugvallar í Skerjafirði i framtíðinni eru nokkrir, þótt
dýpi aukist, er utar dregur.
Fylgiskjal VIII sýnir hugsanlega nýtingu Revkjavíkurborgar á núverandi flugvallarsvæði.
Uppdrætti hefur Trausti Valsson arkitekt gert.
Kostnaðarath ugu n.
Ljóst er, að fyllingu undir flugvöll og vegstæði vrði að verja með brimbrjótum.
Nokkrar athuganir hafa verið gerðar á grvnningu vestlægrar öldu á Faxaflóa
og tilraunir gerðar til að reikna hættulegustu úthafsöldu.
Fylgiskjöl IX og X sýna ölduslóðir á umræddu svæði.
Tvær nærliggjandi ölduslóðir mvnda braut í haffletinum, sem orka öldunnar
berst eftir. Fjarlægð mjlli ölduslóða er mælikvarði á orku öldunnar og þar með
ölduhæðina. Fylgiskjölin gefa möguleika til að meta ölduhæð og ðlduorku á Skerjafirði, samanborið við nærliggjandi svæði.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Ekki er ólíklegt, að grjótstærð í brimbrjótum þyrfti að vera 2.5 tonn.
Gera mætti ráð fyrir að byrja framkvæmdir á varnargörðum, en dæla síðan
sandi inn fyrir þá.
Við ákvörðun á kostnaði við dælingu er gert ráð fyrir, að unnt verði að notast
við pramma og flotleiðslu.
Forsenda þessa er, að nægilegt sandmagn sé á botni fjarðarins innan t. d.
1.5 km. — Þetta þarf að sjálfsögðu að kanna nánar.
Ef gert væri ráð fyrir að gera tvær brautir, 1 500 m og 2 000 m langar, mætti
hugsa sér að fylla í fyrsta áfanga um 100 ha. Síðar mætti auka þetta svæði í
250—300 ha eftir þörfum.
Mjög gróf kostnaðaráætlun, þar sem malbikun og endanlegur frágangur er ekki
tekinn með, gæti þá litið svo út:
Varnargarður fyrir uppfyllingu:
Meðaldýpi 4 m.
220 m2 X 2700 m = 594 000 m8.
594 000 m8 X 1500 kr/m8 — 890 millj. kr.
Meðaldýpi 2 m.
112 m2 X 2200 m = 246 400 m8.
246400 m8 X 1500 kr/m8 — 370 millj. kr.
Uppfylling 100 ha lands.
1 000 000 m2 X 7 5 m dýpi X 70 kr/m8 — 525 millj. kr.
Kostnaður alls 1 785 millj. kr.
Ef litið væri svo á, að sanngjarnt væri að reikna hluta af kostnaði við vegagerð beint á flugvallarframkvæmdina, gæti við þetta bæst:
Vegur að miðri fyllingu.
190 m2 X 900 m = 171000 m8.
171 000 m8 X 1500 kr/m8 — 256 millj. kr.
Ekki er óliklegt, að vegir í þessari mynd verði að koma í framtíðinni, þótt
ekki væri þarna gerður flugvöllur.
Milli Álftaness og fyllingar er djúpur áll. Þar yrði að koma brú. Kostnaður
við hana gæti verið um 500 millj. kr.
Af þessu má sjá, að verðmæti lands undir núverandi flugvelli ásamt kostnaði
við nauðsynlegar breytingar gæti haldist nokkuð i hendur við kostnað við landvinninga i Skerjafirði.
Mat á hinum ýmsu þáttum við flugvallargerð er hins vegar mjög margbrotið
og flókið.
Hugmyndin um nýjan flugvöll á Lönguskerjum í Skerjafirði er snjöll og
stenst fyrstu gagnrýni.
Lagt er þvi til, að ríkisstjórnin skipi nefnd sérfræðinga til þess að fullkanna
þessa hugmynd.
Heimildir:
1. Flugvallarnefnd 1965—67.
Nefndarálit.
2. Reykjavíkurflugvöllur.
Tillaga að flugstöð, flugskýlum, verkstæðum, vörugeymslum og afgreiðslu fyrir
flugfragt.
3. Aðalskipulag Reykjavíkur 1962—83.
4. Hafnarstjórinn í Reykjavík.
öldusveigja á Faxaflóa.
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Fylgiskjal I.
Reykjavíkurflugvöllur 1:50 000
Hindranir í láréttum fleti og flugtaksflötum (lausleg athugun).
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Fylgiskjal II.
Skerjafjarðarflugvöllur 1:50 000
Hindranir í látréttum fleti (lausleg athugun).
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Fylgiskjal III.
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Fylgiskjal V.
90 db hávaðabelti við hugsanleg flugvallarsvæði. (Myndirnar eru úr „Aðalskipulagi
Reykjavíkur", bls. 82 — nema myndin af flugvallarsvæði í Skerjafirði).
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Fylgiskjal VII.
Tillaga að hrað- og tengibrautakerfi.
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Fylgiskjal VIII.
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481. Breytingartillögur
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[204. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum og til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá Magnúsi Kjartanssyni.
Við IV. kafla.
1. Á undan 17. gr. bælast nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (17. gr.) Frá 1. mars 1975 skal elli- og örorkulífeyrir einstaklinga hækka
um 4900 kr. á mánuði samkvæmt sömu reglum og frá var gengið í samningum verkalýðsfélaga og atvinnurekenda 26. mars 1975. Aðrar bætur lifeyristrygginga svo og sjúkradagpeningar hækka í sama hlutfalli. Fjárhæðir þær,
sem tilgreindar eru í 19. gr. laga um almannatryggingar, skulu breytast í
samræmi við vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. okt. 1974.
b. (18. gr.) 10. gr. laga um almannatryggingar orðist svo:
Lífeyristryggingar taka til ellilifeyris, örorkulífeyris, makabóta, barnalífeyris, mæðralauna, fæðingarstyrks, fæðingarorlofsfjár, ekkjubóta og ekkjulífeyris.
c. (19. gr.) Við lög um almannatryggingar bætist ný grein, sem verði 17. gr.,
svo hljóðandi:
Fæðingarorlofsfé skal vera jafnhátt þriggja mánaða dagvinnulaunum
við almenna verkamannavinnu við hverja fæðingu til móður sem á lögheimili hér á landi og er islenskur rikisborgari. Greiðslur frá atvinnurekendum vegna fæðingarorlofs koma til frádráttar greiðslu samkvæmt þessari grein.
d. (20. gr.) a.- og b-Iiðir 20. gr. laga um almannatryggingar orðist svo:
a. Ríkissjóður 83.5%.
b. Atvinnurekendur 16.5%.
Við VIII. kafla.
2. Við 30. gr.
a. Fyrir „3 000 millj. kr.“ komi: 4 000 millj. kr.
b. Fyrir „1800 millj. kr.“ komi: 2 800 millj. kr.
3. Við 31. gr.
a. Fyrir „5 000 millj. kr.“ komi: 6 000 millj. kr.
b. Fyrir „3 520 millj. kr.“ komi: 4 520 millj. kr.
c. Við upptalningu undir orkumál bætist nýr stafliður:
f. Stofnlfna milli Suðurlands og Norðurlands og undirbúningur að stofnlínum frá því orkuveitusvæði til Vestfjarða og Austfjarða.

Nd.

482. Nefndarálit

[204. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lifskjara.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarp þetta og meðferð þess öll af hálfú rikisstjórnarinnar og stjórnarflokkanna ber þess glöggt vitni, að ríkisstjórnin er ekki þeim vanda vaxin að
stjórna efnahagsmálum þjóðarinnar. Það hljóta auðvitað að teljast undarleg vinnubrögð að samþykkja fjárlög í desember, en bera síðan fram frumvarp í mars,
þar sem heimilað er að lækka þessi fjárlög um allt að 3 500 millj. kr. Enn undar-
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legra verður málið allt, þegar haft er í huga, að þótt nú sé langt liðið á aprilmánuð hefur ríkisstjórnin enn enga grein gert sér fyrir því, hvaða útgjöld hún
ætlar að lækka um allt að 3 500 millj. kr. Enn ríkir m. ö. o. alger óvissa um ríkisbúskapinn og opinberar framkvæmdir.
Svo sem kunnugt er, var frumvarp þetta lagt fram meðan á samningaviðræðum
stóð mili aðila vinnumarkaðarins. Afgreiðslu þess var hins vegar frestað, meðan
enn var óvíst, hvort samningar næðust eða ekki. Samningar tókust til bráðabirgða.
í því sambandi gaf hæstv. forsætisráðherra út yfirlýsingu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar 26. mars. Aðalatriði hennar var þetta:
„Til þess að greiða fyrir samningum um kaup og kjör milli samtaka launafólks og vinnuveitenda og í trausti þess, að vinnufriður haldist, lýsir ríkisstjórnin
yfir:
1. 1 efnahags- og fjárlagafrumvarpi því, sem nú liggur fyrir Alþingi, eru tillögur ríkisstjórnarinnar um lækkun skatta og heimildir til lækkunar skatta, sem
numið gætu í heild allt að 2 000 millj. kr. Ríkisstjórnin mun á Alþingi beita sér
fyrir skattalækkun að þessu marki með það fyrir augum, að hún gagnist best
þeim, sem við erfið kjör búa.“
I 2. lið yfirlýsingarinnar kvaðst ríkisstjórnin munu beita sér fyrir því, að
innheimtu opinberra gjalda ársins 1975 verði dreift yfir lengri tima en ella hjá
þeim launþegum, sem í ár hafa sömu eða lægri peningatekjur en í fyrra. Og í 3.
lið yfirlýsingarinnar kveðst rikisstjórnin munu beita sér fyrir þvi, að tekjutryggingarmark almannatrygginga hækki í saina hlutfalli og lægstu kauptaxtar i samningum Alþýðusambandsins og vinnuveitenda, og skuli hækkun almenns lífeyris
einnig ákveðin í samræmi við niðurstöður almennra kjarasamninga.
Skattaákvæði frumvarpsins, eins og það var, er það var lagt fram, voru þá
talin lækka skatta um 1 240 millj. kr. 1 yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fólst því fyrirheit um að lækka skatta enn frekar sem næmi um það bil 800 millj. kr. Jafnframt
hét ríkisstjórnin því að gera það á þann hátt, sem „gagnist best þeim, sem við
erfið kjör búa“.
Samninganefnd Alþýðusambands íslands fjallaði, í beinu framhaldi af bráðabirgðasamningunum og yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, um það, með hverjum hætti
fyrirhuguð viðbótarskattalækkun gæti gagnað þeim best, sem við erfið kjör búa.
Niðurstaða hennar kom fram í bréfi, sem samninganefndin sendi fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar 1. april. Þar segir m. a.:
.,Eru það eindregin tilmæli samninganefndarinnar, að þvi fjármagni, sem nýting
heimildarákvæða V. kafla frumvarpsins mundi kosta rikissjóð, verði varið í sérstakan eða aukinn skattafslátt, sem kæmi til útborgunar með sama hætti og barnabætur, þegar svo stendur á, að skattafsláttur verði hærri en opinber gjöld viðkomanda.
Það er einróma skoðun nefndarinnar, að framangreind breyting mundi skila
hinum tekjulægri hagsbótum með miklum mun skýrari og óumdeilanlegri hætti
en verða mundi með lækkun söluskatts og tolla um jafnháa upphæð í báðum tilvikum. Styðst sú skoðun m. a. við athugun Þjóðhagsstofnunar og þau augljósu
rök, að þeir, sem hafi meiri fjárráð, eyði hærri upphæðum i kaup á söluskattskyldum og tollskyldum varningi en hinir tekjulægri. Sú aðferð, sem ákvæði V. kafla
frumvarpsins gerir ráð fyrir, mundi því skila minni hagsbótum til hinna efnaminni en hinna, sem betur eru settir, gagnstætt þvi, sem segir í vfirlýsingu rikisstjórnarinnar frá 26. fyrra mánaðar, og þeim tilgangi frumvarpsins, sem um er
rætt i athugasemdum við það. Fyrir þessa annmarka yrði hins vegar girt, ef skattafsláttur, svarandi til sömu kostnaðarupphæðar og gert er ráð fyrir i frumvarpinu,
kæmi jafnt til allra, án tillits til tekna. Sá háttur mundi einnig, að okkar dómi,
skapa minni skatttæknileg vandamál en sá, sem frumvarpið gerir r&ð fyrir."
Síðan samninganefnd Alþýðusambandsins bar fram þessa ósk sína, eru liðnar
næstum þrjár vikur. Gera má ráð fyrir, að rikisstjórnin og stuðningsflokkar hennar
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hafi notað þennan tíma til þess að hugleiða vandlega tilmæli fulltrúa launþegasamtakanna. Hversu langur tíini hefur liðið, án þess að afstaða væri tekin, gæti
bent til þess, að ekki hafi verið samstaða um málið milli stjórnarflokkanna og
kannske ekki innan þeirra heldur. En þær tillögur, sem meiri hluti nefndarinnar
hefur nú flutt, sýna niðurstöðu rikisstjórnarinnar og stjórnarflokkanna. Tilmælum
samninganefndar Alþýðusambandsins er algjörlega hafnað. Ákvæði frumvarpsins
um lækkun tekjuskatts og útsvars eru nú talin hafa í för með sér 1 380 millj. kr.
skattalækkun, en sú lækkun, sem nauðsvnleg er til viðbótar, til þess að heildarlækkunin nái 2 000 millj. kr., á að gerast með lækkun tolla, en þó fyrst og fremst
með lækkun söluskatts á tilteknum vörutegundum, en ekki á þann hátt, sem samninganefnd Alþýðusambandsins hafði óskað eftir, þ. e. með auknum skattafslætti,
sem komið gæti til útborgunar. Enn virðist þó ekki hafa verið tekin ákvörðun um,
á hvaða vörum söluskattur skuli lækka, og er hér enn eitt dæmi um ráðleysi ríkisstjórnarinnar. Þar eð samninganefnd Alþýðusambandsins hefur lýst því yfir, að það
sé skoðun sín, að lækkun söluskatts og tolla skili minni hagsbótum til hinna efnaminni en þeirra, sem betur eru settir, heldur en sú leið, sem hún hafði stungið upp á,
hlýtur samninganefndin að telja, að ekki sé staðið við 1. og mikilvægasta lið yfirlýsingar forsætisráðherra frá 26. mars. Ég vil einnig láta í ljós þá skoðun, að verði
tillögur meiri hluta nefndarinnar samþvkktar, hafi ekki verið staðið við 1. lið
yfirlýsingar forsætisráðherra.
Þjóðhagsstofnunin hefur gert samanburð á því, hver áhrif það hafi á kjör
hjóna með tvö börn á framfæri, ef 800 millj. kr. skattalækkun sé framkvæmd
annars vegar með frekari lækkun beinna skatta og hins vegar með lækkun óbeinna
skatta af matvælum. Niðurstaðan er sú, að tekjuskattslækkunarleiðin færði slíkri
fjölskyldu með 800 000 kr. tekjur 8.7 % kjarabót, en söluskattslækkunarleiðin 8.4%
kjarabót. Miðað við 900 000 kr. tekjur yrðu tölurnar 8.0% og 7.8%, 1000 000 kr.
tekjur 8.0% og 7.8%, 1 100 000 kr. tekjur 7.8% og 7.6% og 1200 000 kr. tekjur
6.0% og 5.9%. Við öll þessi tekjumörk yrði kjarabótin meiri, ef tekjuskattslækkunarleiðin yrði farin en leið til lækkunar óbeinna skatta. í krónum talið er niðurstaða Þjóðhagsstofnunarinnar sú, að hjón með 2 börn og 800 000 kr. tekjur mundu
fá í viðbótarlækkun opinberra gjalda 12 900 kr. samkvæmt tekjuskattslækkunarleiðinni, en ekki nema 10 500 kr. eftir söluskattslækkunarleiðinni. Ef tekjurnar
væru 900 000 kr., væri munurinn 2 700 kr„ miðað við 1 000 000 kr. tekjur yrði hann
2 100 kr„ við 1 100 000 kr. tekjur 1 800 kr. og við 1 200 000 kr. tekjur 1 500 kr.
Það er á þessum athugunum Þjóðhagsstofnunar, sem samninganefnd Alþýðusambandsins hefur byggt þá skoðun sína, að tekjuskattslækkun mundi færa meiri
hagsbætur en lækkun óbeinna skatta sem næmi sömu upphæð. í umræðum um
málið i fjárhags- og viðskintanefnd var enginn rökstuðningur lagður fram fyrir
því, að lækkun óbeinna skatta kæmi launþegum betur, en samkvæmt yfirlýsingu
forsætisráðherra ber að haga viðbótarlækkun opinberra gjalda þannig. að „hún
gagnist best þeim, sem við erfið kjör búa“.
I samræmi við þessi sjónarmið flyt ég á sérstöku þingskali tillögur um, að
hver einstaklingur fái viðbótarívilnun, þ. e. lækkun tekjuskatts og útsvars eða
greiðslu, sem svarar 4 300 kr. á einstakling, 8 600 kr. á hjón og 2150 kr. á hvert
barn. Er þetta í samræmi við óskir samninganefndar Alþýðusambandsins, og er þá
að sjálfsögðu ekki gert ráð fyrir því, að heimildir frumvarpsins til samsvarandi
lækkunnar tolla og söluskatts verði notaður.
Þá er rétt að vekja athygli á því, að i breytingartillögum meiri hluta nefndarinnar er ekki að finna neinar tillögur varðandi 2. og 3. lið yfirlýsingar forsætisráðherra frá 26. mars, þ. e. um að innheimtu opinberra gjalda verði á árinu 1975
dreift á lengri tima en ella hiá þeim launþegum. sem í ár hafa sömu eða lægri
peningatekjur en i fyrra, né heldur nm bækkun tekjutryggingarmarks og almenns
lifeyris. I nefndinni var að vísu frá þvi skýrt, að við þessi fyrirheit yrði staðið.
Um hið fyrra þvrfti ekki lagasetningú, ep vegna síðara atrjðisjns yrði öðrum lögum
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breytt. Eðlilegast hefði þó verið, að skýr ákvæði hefðu verið sett um öll atriði
yfirlýsingar forsætisráðherra í þessum lögum.
Þingflokkur Alþýðuflokksins er andvíkur ákvæðum frumvarpsins um flugvallagjald. I fyrsta lagi telur hann varhugavert að leggja á slikt gjald með þeim stutta
fyrirvara, sem hér er ráðgerður. I öðru lagi telur hann tekjur af þessu gjaldi ekki
réttlæta þann skriffinnskukostnað, sem það hefði í för með sér, enda er hliðstætt
gjald ekki innheimt í nálægum löndum. En mikilvægast er þó, að gjaldið mun
skipta verulegu máli í augum efnalítils fólks og torvelda því að njóta orlofs erlendis, en skiptir hins vegar litlu eða engu máli fyrir hina tekjuháu eða þá, sem
fá ferðakostnað sinn greiddan af fyrirtækjum eða opinberum aðilum.
Fyrst með frumvarpi þessu eru gerðar veigamiklar breytingar á skattakerfinu,
telur þingflokkur Alþýðuflokksins rétt að minna á tillögur þær, sem flokkurinn
hefur áður gert um sérsköttun hjóna. Þegar núgildandi skattalög voru sett vorið
1972, var af hálfu þingflokks Alþýðuflokksins flutt tillaga um, að kona skuli verða
sjálfstæður skattþegn, hvort sem hún væri gift eða ekki og hvort sem hún ynni utan
heimilis eða á heimili. Hugmyndinni var vel tekið af þáverandi fjármálaráðherra.
Núverandi fjármálaráðherra hefur einnig lýst yfir skilningi á nauðsyn þess, að
gerðar verði breytingar á núverandi skipan. En ekkert hefur enn gerst í málinu.
Þess vegna er enn vakin athygli á nauðsyn breytinga.
Kjarni þessa máls er, að það ó auðvitað engin áhrif að hafa á skattgreiðslu
konu, hvort hún hefur gifst eða ekki. Það er kunnara en frá þurfi að segja, að lengst
af galt kona þess herfilega, ef hún var gift og aflaði sér sjálfstæðra tekna, þar eð
tekjur hennar voru lagðar við tekjur eiginmannsins og þannig greiddur af þeim
hlutfallslega miklu hærri skattur en af hliðstæðum tekjum ógiftrar konu. Þetta
hefur eflaust átt sinn þátt í því, að karl og kona hafa oft valið þann kost að búa
saman án hjónabands, ef það varð til þess að létta skattbyrði. Nokkrar ráðstafanir
hafa að vísu verið gerðar á undanförnum árum til þess að bæta úr þessu. Eina fullnægjandi ráðstöfunin er þó sú, að telja konu jafnan sjálfstæðan skattþegn, án tillits
til stöðu hennar í þjóðfélaginu innan hjónabands eða utan, enda er það eitt i samræmi
við nútímasjónarmið varðandi mannréttindi. Til þess að þetta geti orðið verður að
ætla konu nokkurn hluta af tekjum eiginmanns sem laun hennar fyrir vinnu á heimilinu, og af þeim tekjum á hún að sjálfsögðu að greiða opinber gjöld. Skattar eiginmanns mitnnka þá hins vegar á móti. Sú hugmynd að skipta tekjum hjóna til helminga
mundi vera tekjuháu fólki óeðlilegt hagstæð og ekki vera i samræmi við þau sjónarmið um réttmæta stighækkun tekjuskatts og útsvars, sem núgildandi skattakerfi
grundvallast á.

Alþingi, 19. apríl 1975.
Gylfi Þ. Gislason.

Nd.

483. Breytingartillögur

[204. raál]

við frv. til 1. um ráðstafanir i efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lifskjara.

Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (GÞG)
1. Við 10. gr.
a. 1. mgr. B-liðar orðist svo:
Persónuafsláttur heimilisfastra manna hér á landi, sem skattskyldir eru
samkvæmt 1. gr. laga þessara, skal vera sem hér segir:
1. Fyrir einstaklinga, sbr. þó 3. tl., og hvort hjóna, sem telja fram hvort i
sínu lagi 101300 kr.
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2. Fyrir hjón, sem samsköttuð eru 153 600 kr.
3. Fyrir einstætt foreldri, sem heldur heimili og framfærir þar börn sín,
sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs sem skattur er lagður
á, 153 600 kr.
b. c-liður 2. mgr. B-liðar orðist svo:
Sá hluti persónuafsláttar, sem enn er óráðstafað, skal greiddur viðkomandi manni, þó aldrei hærri upphæð en 4 300 kr. til einstaklings og hjóna,
sem telja fram hvort í sínu lagi, og 8 600 kr. til samskattaðra hjóna og einstæðra foreldra sem halda heimili og framfæra þar börn sín i byrjun þess
almanaksárs, sem skattur er lagður á. Þó skulu þeim mönnum, sem náð hafa
67 ára aldri á skattárinu eða áttu rétt til örorkulifeyris samkvæmt lögum nr.
67/1971, um almannatryggingar, með síðari breytingum, greiddar eftirstöðvar
allt að 24 300 kr. fyrir einstakling og hvort hjóna sem telja fram hvort í
sinu lagi, en 38 600 kr. fyrir hjón sem eru samsköttuð. Fjármálaráðherra skal
ákveða gjalddaga þessara eftirstöðva ár hvert.
c. C-Iiður orðist svo:
Með hverju barni, sem heimilisfasl er hér á landi, þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn, sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess
almanaksárs þegar skattur er lagður á og er á framfæri heimilisfastra manna
greiða barnabætur til framfæranda barnsins er nemi 32 150 kr. með fyrsta
hér á landi sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga þessara, skal ríkissjóður
barni og 47 150 kr. með hverju barni umfram eitt. Þó skal fjárhæð barnabóta skert um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem framfærandi hefur
fengið erlendis á skattárinu vegna barnsins.
2. Aftan við ákvæði til bráðabirgða í lok II. kafla (á eftir 12. gr.) bætist nýr stafliður, svo hljóðandi:
Ríkisstjórnin skal halda áfram athugun á skattkerfinu og leggja niðurstöður þeirrar athugunar fyrir næsta Alþingi. í þvi sambandi skal athugað sérstaklega, að hvort hjóna um sig verði sérstakur skattgreiðandi, þannig að vinni
hjón utan heimilis, skuli hvor aðili greiða tekjuskatt af þeim tekjum, sem
hann vinnur fyrir. Vinni annar aðilinn utan heimilis, skuli þeim, sem engar
tekjur hefur, reiknaður til tekna hluti af tekjum hins, þó aldrei hærri fjárhæð
en helmingur af tekjum hans.

Nd.

484. Frumvarp til laga

[251. máll

um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fúkiskipa.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)

1. gr.
Fé það. sem kemur A reikning ríkissjóðs. skv. ákvæðum 2. gr. laga nr. 2/1975
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlahanka fslands um breytingu á gengi islenskrar krónu, umfram greiðslu skv. 4. mgr. þeirrar lagagreinar, skal lagt i sérstakan
gengismunarsjóð, sem varið skal i þágu sjávarútvegsins með eftirgreindum hætti:
a. Til lifevrissjóða sjómanna til þess að auka lifeyrisgreiðslu til aldraðra sjómanna ......................................................................................
75 m.kr.
b. Til þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem
orðið hafa fyrir gengistapi vegna erlendra og gengistryggðra skulda
með skilyrðum sem ráðunevtið setur .....................................................

950

—

Gert er ráð fyrir, að greiðslur samkvæmt þessum lið fari fram
á þremur árum frá 14. febrúar 1975 að telja. SjávarútvegsráðuAlþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

190
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neytinu er heimilt að ráðstafa allt að 400 m.kr. af heildarfjárhæð
samkvæmt þessum lið til lánveitinga í sjávarútvegi til 2—3ja ára til
að bæta lausafjárstöðu eigenda fiskiskipa og vinnslustöðva.
c. Til Fiskveiðasjóðs Islands til þess að greiða fyrir lánveitingum
sjóðsins til tækjakaupa og endurbóta á eldri fiskibátum. Fé þetta
greiðist Fiskveiðasjóði sem óafturkræft framlag ...........................
300
d. Til að bæta eigendum fiskiskipa það tjón sem þeir verða fyrir,
er skip þeirra eru dæmd ónýt enda sé tjónið ekki bætt með öðrum
hætti ......................................................................................................
50
e. Til Olíusjóðs fiskiskipa til þess að jafna greiðsluhalla hans fram
til 15. febrúar 1975 .............................................................................
80 —
f. Til Tryggingasjóðs fiskiskipa til þess að bæta greiðslustöðu hans 100 —
g. Til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, deildar fyrir afurðir síldarog fiskimjölsverksmiðja, til greiðslu verðbóta vegna loðnumjöls
og fiskmjöls á vetrarvertíð 1975 ........................................................
50
h. Til rannsókna og styrkveitinga vegna fiskiskipa, sem breyta vélbúnaði sinum til þess að geta nýtt svartolíu í stað gasoliu sem
orkugjafa .................. ...........................................................................
10 —
i. Til orlofshúsa sjómannasamtakanna .................................................
12 —
j. Eftirstöðvar til ráðstöfunar samkvæmt nánari ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins.
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar og
greiðslutíma framlaga.
2. gr.
Auk sérstaks útflutningsgjalds til Olíusjóðs fiskiskipa skv. 4. gr. laga nr. 106/1974
skal greiða til Oliusjóðs viðbótargiald af f.o.b.-verði sjávarafurða, sem framleiddar
eru eftir 15. fehrúar 1975, sem hér segir:
a. 4% af f.o.b.-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en þeirra sem getið er í b.
og c, Iið þessarar greinar svo og lagmetis og þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum.
b. 6% af f.o.h.-verði útflutnings á saltfiski.
c. 2% af f.o.b.-verði útflutnings á loðnumjöli, loðnulýsi, fiskmjöli, karfamjöli,
karfalýsi, humarmjöli, rækjumiöli, sildarmjöli og sildarlýsi.
Útflutningsgjaldið reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af somu vöru,
og setur sjávarútvegsráðuneytið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum greinar
þessarar.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
1. Ákvæði c.-liðar 2. gr. skal eigi taka gildi fyrr en 1. október 1975 og ná til afurða,
sem framleiddar eru eftir þann tíma.
2 Stjórn Verðjöfnunarsjóðs er heim.ilt að greiða framleiðendum loðnum.jöls upp
í verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna birgða loðnumjöls frá loðnuvertíð 1975, sem ekki hafa verið fluttar út. Sjóðsstjórnin setur reglur um greiðslur þessar, að fengnu samþykki ráðherra.
3. Ákvæði b.-liðar 1. mgr. 2. gr. laga nr. 2 13. febrúar 1975, um ráðstafanir vegna
ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingu á gengi islenskrar krónu, um
20% frádrátt vegna gengismunar, skulu taka til afurða framleiddra úr loðnu,
sem landað hefur verið fyrir 16. febrúar 1975.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, felur í sér annars vegar ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins og hins vegar ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs.
Eins og jafnan fyrr, er tekju- og kostnaðaráhrifum gengisbreytingarinnar mjög
misskipt milli greina sjávarútvegsins, þannig að gengislækkunin veldur sérlega
miklum kostnaðarauka hjá útgerðinni en útflutningsgreinar njóta góðs af hagstæðum
tekjuáhrifum gengislækkunarinnar. Þessi misskipting bætist ofan á það, að á síðustu
misserum hafa viðskiptakjör útvegsins breyst mjög til hins verra, einkum vegna
stórhækkaðs olíuverðlags og mikilla verðhækkana á veiðarfærum, auk þess sem
greiðslubyrði erlendra Iána hvílir þungt á öllum nýjum fiskiskipum, sem jafnframt
hafa sum þegar átt í byrjunarörðugleikum. Allt orkar þetta til þess, að þörf er á
ráðstöfunum innan sjávarútvegsins í kjölfar gengisbreytingarinnar og fiskverðshækkunarinnar 14. febrúar s. I. til þess að tryggja snurðulausan rekstur útvegsins
á þessu ári. Frumvarp þetta er flutt í þessu skyni.
Með fiskverðshækkuninni 14. febrúar s. 1. var einkum tekið mið af tvennu:
í fyrsta lagi að tryggja sanngjarna hækkun á aflahlutum sjómanna til samræmis
við breytingar tekna annara stétta. 1 öðru lagi að laga verðhlutföll milli fisktegunda
og stærðarflokka að markaðsaðstæðum.
Afar örðugt er að meta nákvæmlega áhrif þessarar fiskverðsbreytingar á einstakar greinar útvegsins, en telja má nærri sanni að fiskverðshækkunin hafi að
meðaltali orðið um 14.5%.
Fiskverðsbreytingin veldur um 1500 m.kr. hækkun á hráefniskostnaði fiskvinnslu á ári. Skipshluturinn úr þessari hækkun er áætlaður um 900 m.kr., sem
hrekkur skammt til þess að rétta stöðu útgerðarinnar, þegar þess er gætt, að hækkun
olíuverðs, frá áramótum ein sér mun nema 1 000 m.kr. á heilu ári fyrir allan flotann.
Frumvarp þetta er flutt til þess að snúast við þessum vanda með tvennum hætti.
1 fyrsta lagi er lagt til, að stærstum hluta gengismunar skv. lögum nr. 2/1975 verði
varið til þess að greiða hluta gengistaps vegna erlendra skulda og til þess að létta
stofnkostnaðarbyrði fiskiskipaflotans. 1 öðru lagi er lagt til að tekjur Oliusjóðs
fiskiskipa verði auknar frá því sem nú er með hækkun útflutningsgjalda til hans.
Þessar ráðstafanir eru að sjálfsögðu háðar þeim óvenjulegu aðstæðum, sem
nú rikja um oliukostnað og annan aðfangakostnað útvegsins. Fari þessi kostnaður
lækkandi síðar hlýtur tekjuöflun til olíusjóðs að koma til endurskoðunar.
Þeim útgjaldaauka, sem ákvæði þessa frumvarps valda fiskvinnslunni verður
að einhverju leyti að mæta með rýmkun á gildandi reglum um verðjöfnun fyrir
frystingu, en það heildarsvigrúm, sem gengisbreytingin gefur sjávarútveginum var
visvitandi sett svo knappt, sem fært þótti.
A thugasemdir vin einstnknr gre.innr frumvarpsins.
Um 1. gr.
Með lögum nr. 2/1975 er kveðið á um myndun gengismunarsjóðs af birgðum
sjávarafurða með hliðstæðum hætti og verið hefur við fyrri gengisbreytingar. í 4.
mgr. 2. gr. nefndra laga segir, að áður en umræddu fé er ráðstafað skuli greiða af
þvi hækkanir á flutninsskostnaði og öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning
vegna þeirra afurða, sem framleiddar hafa verið fyrir 15. febrúar 1975 en fluttar
út eftir gengisbreytingu.
Taflan hér á eftir sýnir áætlun Seðlabanka íslands um gengismun til ráðstöfunar
í þágu sjávarútvegsins.
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Áætlun um gengismun skv. lögum nr. 2/1975, um ráðstafanir vegna breytingar
á gengi íslenskrar krónu, 14. febrúar 1975.
Stofni)

Gengismunur

1. Birgðir sjávarafurða skv. birgðaskýrslum 15. febr. 1975 4 500
2. Ógreiddur útflutningur 15. febrúar 1975 .................... 2 874

1 125
719

3. Frá dregst, fragt og vátrygging af 1. og 2. og ófyrirséð12)

1844
200

4. Til gengismunarsjóðs ........................................................
Fé þessu verður varið eins og greinir i stafliðum a. til j.

1 644

Um a.-lið.
Við setningu hinna sérstöku laga nr. 2/1975 um ráðstafanir vegna gengisbreytingarinnar, lýsti forsætisráðherra þvi yfir, að ríkisstjórnin myndi beita sér fyrir
því, að 75 m.kr. af gengismun yrði varið til eflingar lífeyrissjóða sjómanna, einkum
til þess að styrkja getu þeirra til að greiða lifeyri þeim sjómönnum, sem lífeyrisgreiðslna eiga að njóta á þessu ári og næstu árum, og til annarra umbóta á lifeyrisrétti sjómannastéttarinnar. Þessi liður er til fullnustu þessa fyrirheits.
Um b.-lið.
Hækkun erlendra skulda útgerðarinnar vegna gengisbreytingarinnar kemur að
hluta til strax fram á þessu ári. Gert er ráð fyrir að með þeim 950 m.kr. sem varið
verður samkvæmt þessum lið til að létta stofnfjárkostnaðarbyrði fiskiskipaeigenda
vegna erlendra og gengistryggðra skulda, verði hægt að bæta gengistapið með um
6% á stofnupphæðina. Þar eð gert er ráð fyrir að öll gengistryggð lán hjá Fiskveiðasjóði njóti þessara bóta, má ætla að eigendur fiskibáta fái um 41% af heildarupphæðinni, en togareigendur um 59%. en þessar gengisbætur verði greiddar á
þremur árum frá 14. febrúar að telja. Auk þessara greiðslna á gengistöpum af erlendum lánum á árinu, þá er siávarútvegsráðunevtinu heimilað að ráðstafa á þessu
ári allt að 400 m.kr. af heildarfjárhæð skv. þessum lið til lánveitinga í sjávarútvegi
til 2—3 ára til að bæta lausafjárstöðu fyrirtækja. Gert er ráð fyrir, að sjávarútvegsráðuneytið setji nánari reglur um framkvæmd þessara lánveitinga.
Um c.-lið.

Vegna hinna miklu skuttogarakaupa og takmarkaðar getu Fiskveiðasjóðs af
þeim sökum til þess að sinna öðrum aðkallandi verkefnum, þá er hér lagt til, að
300 m.kr. verði ráðstafað til Fiskveiðasjóðs, sem óafturkræfu framlagi, og verði
þvi m. a. varið til lánveitinga til tækjakaupa og endurbóta á eldri fiskibátum. Er
þess vænst, að þar með verði unnt að afgreiða slik lán jafnóðum og lánshæfar umsóknir berast.
Um d.-lið.
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
Um e.-lið.
Þegar lögin um Olíusjóð fiskiskipa voru sett á s. 1. ári var Ijóst, að héldist
olíuverð óbreytt vrði greiðsluafkoma sjóðsins örðug. Að gengisbreytingunni 14.
1) Á eldra gengi.
2) Ófyrirséð eru afslættir og skaðabætur, sem gera má ráð fyrir eftir fyrri reynslu og er
hér ðætlað kr. 40 millj.
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febrúar afstaðinni og með lagasetningu þessari er að þvi stefnt, að Olíusjóðurinn
geti staðið undir greiðsluskuldbindingum sínum af eigin tekjum framvegis. Greiðslustaða hans um þessar mundir er örðug. Tillagan í e.-lið miðar að því að bæta úr þessu.
Um f.-lið.

Verulegur greiðsluhalli hefur myndast hjá Tryggingasjóði á síðustu mánuðum.
Þannig var yfirdráttur sjóðsins hjá Seðlabankanum í febrúarlok 1975 121.1 m,kr. en
var 61.8 m.kr. á sama tima í fyrra. Mikil hækkun hefur nýlega orðið á iðgjöldum,
og þótt greiðslureglum sjóðsins verði breytt þannig, að hann beri eitthvað lægra
hlutfall iðgjalda en áður, er þörf á að styrkja fjárhag hans. Tillagan í f.-lið er við
þetta miðuð.
Um g.-lið.
Vegna mikils verðfalls á loðnumjöli upp á síðkastið er nú hætta á, að innstæða
loðnuafurða í Verðjöfnunarsjóði endist ekki til þess að gera fullnaðarskil á verðbótum skv. þeim reglum, sem settar voru fyrir vertíðina. Færi svo, kæmi þetta hart
niður á þeim framleiðendum, sem sett hafa traust á þessar greiðslur við móttöku
loðnu. Tillaga g.-liðar er til þess hugsuð að bæta úr þessu, en áætlað er að greiðslur
út úr Verðjöfnunarsjóði gætu numið 350 m.kr. vegna loðnumjöls á þessari vertið,
en einhver innborgun af lýsi.
Um h.-lið.

Talið er að ná megi verulegum sparnaði í rekstri allmargra togara með því að
breyta vélbúnaði þeirra þannig, að þeir geti brennt svartolíu í stað gasolíu. Hér er
lagt til að ætla 10 m.kr til rannsókna á þessu sviði og til þess að styrkja eigendur
þessara skipa til slikra breytinga.
Um i.-lið.

Með lögum nr. 106/1974 var ráðstafað 11 m.kr. til orlofshúsa sjómannasamtakanna. En sjómannasamtökin vinna nú að undirbúningi orlofshúsa á sínum vegum.
t ljós hefur komið, að æskilegt er að auka nokkuð við þetta fé til þess að það
komi að gagni viða.
Um j.-lið.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 2. gr.
Ákvæði þessarar greinar miða að því að bæta útgerðarfyrirtækjum að nokkru
stórhækkaðan rekstrarkostnað á síðustu misserum, einkum olíuverðhækkun. í árslok 1974 var verð á gasolíu til ísl. fiskiskipa kr. 5.80 pr. lítra, 11. janúar hækkaði
verðið i 8.20 og 19. febrúar hækkaði það í 11.70 pr. lítra. Þessi hækkun ein úr 5.80
í 11.70 veldur um 950—1 000 m.kr. útgjaldaauka hjá útgerðinni á heilu ári.
I þessari grein er því lagt til, að tekjur Oliusjóðs verði auknar í því skyni að
greiða niður olíuverð til fiskiskipa enn frekar en orðið er. Samkvæmt ákvæðum
þessarar greinar hækkar það gjald, sem innheimt er af f.o.b.-verði útflutningsins
og renna á til Olíusjóðs, sem hér segir:
1) um 4% af þeim afurðum, sem getið er um í a.-lið greinarinnar þ. e. einkum
frystiafurðum, skreið og löndunum veiðiskipa erlendis.
2) um 6% af þeim afurðum, sem getið er um í b.-lið greinarinnar þ. e. af saltfiski.
3) um 2% af þeim afurðum, sem getið er um í c.-lið greinarinnar þ. e. af afurðum
síldar- og fiskmjölsverksmiðja.
Ætla má, að tekjuauki Olíusjóðs samkvæmt ákvæðum þessarar greinar nemi
um 1 450 m.kr. á heilu ári miðað við verðlagsáætlun í mars 1975. Áætlað er að inn-
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heimst gæti á almanaksárinu 1975 um 1100 m.kr., sem ætti að duga til að bera
uppi muninn á olíuverði kr. 5.80 pr. lítra gasolíu og kr. 11.70 pr. lítra og hliðstætt
fyrir svartolíu. Eftir þessa breytingu næmi niðurgreiðsla á gasolíuverðinu til útgerðarinnar alls 14.40 kr. pr. lítra eða mismuninum á kr. 20.20 og 5.80.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um ákvæði til bráðabirgða.
Um 1. lið.
Vegna slakrar afkomu síldar- og fiskmjölsverksmiðja og erfiðs markaðsástands
er eigi talið rétt að svo stöddu, að hækka frá því sem nú er, það gjald, sem innheimt
er af f.o.b.-verðmæti útflutningsins.
Um 2. lið.

Við verðlagningu á loðnu til bræðslu á þeirri vertíð, sem nú er nýlokið, var
Ijóst þegar i upphafi að grípa yrði til innstæðna loðnuafurða i Verðjöfnunarsjóði
fiskíðnaðarins. Var þetta aí'leiðing þess mikla verðfalls, sem orðið hafði á loðnumjöli frá síðustu vertíð. Samkvæmt gildandi lögum og reglum Verðjöfnunarsjóðs,
er ráð fyrir því gert, að greiðslur úr sjóðnum eða i hann skuli fara fram, þegar
framleiðsla verðjöfnunartímabils hefur verið greidd og gjaldeyri skilað. Nú er
þannig ástatt, að nokkur hluti framleiðslu loðnuvertíðarinnar er óseldur og afskipanir á því, sem selt hefur verið munu að hluta til dragast fram á síðari hluta
ársins. Þetta mun valda framleiðendum verulegum erfiðleikum, þar sem beinn
vinnslukostnaður, svo sem hráefni, vinnulaun og rekstrarvörur, verður að greiðast
þegar við framleiðsluna. Vegna þessara sérstöku aðstæðna þykir rétt að veita heimild
til fráviks frá gildandi reglu um greiðslur úr sjóðnum eins og hér er gert, en það
mundi létta nokkuð undir með loðnuverksmiðjunum.
Sjóðsstjórnin mun, að fengnu samþykki sjávarútvegsráðherra, setja um það
reglur hvernig slíkar greiðslur skuli framkvæmdar.
Um 3. lið.

Sú loðna, sem á land var komin 16. febrúar s. 1., var greidd á eldra verði, sem
miðaðist við eldra gengi og aðföng til vinnslunnar voru einnig keypt með sama
hætti á eldra gengi fyrir þennan tíma. Telst því sanngjarnt, að afurðir framleiddar
úr loðnu, sem landað hefur verið fyrir 16. febrúar s. 1., greiðist á eldra gengi.

Nd.

485. Breytingartillaga

[204. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá Svövu Jakobsdóttur.
Við 10. gr. I stað „16 ára“ í 3. tölulið B-liðar komi: 17 ára.

Þingskjal 486—488

Nd.

1519

486. Nefndarálit

[163. raál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur skoðaö frumvarpið og gerir á því tvær breytingar, sbr. framlagðar breytingartillögur. Annars vegar er um að ræða sjálfstæða viðbót um undanþágu fyrir skipbrotsmannaskýli og sæluhús. Hins vegar vill hún þrengja undanþágurnar, sem fram koma í frumvarpinu, og setja það í vald viðkoinandi sveitarstjórna, hvaða fas.eignir njóti undanþágu og hvenær tómstundaiðja skuli viðurkennd.
Með þessum breytingum mælir félagsmálanefnd með samþykkt frumvarpsins.
Alþingi, 21. april 1975.
Gunnlaugur Finnsson,
form.
Ólafur G. Einarsson.

Nd.

Ellert B. Schram,
fundaskr., frsm.
Eðvarð Sigurðsson.

Stefán Valgeirsson.
Magnús T. Ólafsson.

487. Breytingartillaga

[163. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
Frá félagsmálanefnd.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
5. gr. laganna breytist þannig:
Á eftir orðunum „orlofsheimili launþegasamtaka“ í 1. mgr. komi: skipbrotsmannaskýli, sæluhús.
Aftan við greinina bætist ný mgr., svo hljóðandi:
Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt af fasteignum,
sem einvörðungu eru notaðar til tómstundaiðju, sem viðurkennd er af viðkomandi
sveitarstjórn.

Nd.

488. Nefndarálit

[133. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 30 frá 1941 um fjarskipti.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Frv. er þess efnis að veita ráðherra heimild til að undanþiggja elli- og örorkulífsþega, sem hljóta uppbót á lífeyri skv. 19. gr. 1. um almannatryggingar frá 1971,
afnotagjald fyrir síma.
Nefndarmenn eru sammála um að eðlilegt sé, að ráðherra hafi slíka heimild,
og að æskilegt sé, að allir örorku- og ellilífeyrisþegar eigi þess kost að hafa síma
og þurfi ekki að neita sér um hann af fjárhagsástæðum. Nefndin mælir því með
samþykkt frv.
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Fjarverandi afgreiÖslu raálsins voru Bagnhildur Helgadóttir og Jóhann Hafstein.
Alþingi, 21. apríl 1975.
Jón Skaftason,
Guðm. G. Þórarinsson,
Magnús Kjartansson.
form., frsm.
fundaskr.
Guðmundur H. Garðarsson.
Karvel Pálmason.

Sþ.

489. Nefndarálit

[88. mál]

um till. til þál. um landmælingastjórn ríkisins.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Alþingi, 19. apríl 1975.
Jón Helgason,
Ólafur G. Einarsson.
Ellert B. Schram,
fundaskr.
form., frsm.
Lárus Jónsson.
Jón Skaftason.
Magnús T. Ólafsson.
Jónas Árnason.

Sþ.

490. Fyrirspurnir.

[252. mál]

I. Til forsætisráðherra um hækkun almannatryggingabóta.
Frá Braga Sigurjónssyni.
a) Hefur rikisstjórnin í hyggju að bada lífeyrisþegum, almannatrygginga þá
miklu bótarýrnun, sem þeir hafa orðið fyrir óbætt nú um marga mánaða
skeið?
b) Ef svo er, hve mikil verður uppbótin, frá hvaða tíma verður hún látin
gilda og hvenær hefst greiðsla hennar?
II. Til forsætisráðherra um eignarráð yfir jarðhita.
Frá Braga Sigurjónssyni.
Hefur ríkisstjórnin markað sér ákveðna stefnu og þá hverja um eignarráð yfir jarðhita, sem borað er eftir á kostnað ríkisins.
a) háhita,
b) lághita?
III. Til sjávarútvegsráðherra um lausaskuldir sjávarútvegsins.
Frá Jóni Árm. Héðinssyni.
1. Hvað var búið að ganga frá hárri upphæð af lausaskuldum sjávarútvegsins
15. apríl s. L?
2. Hvernig skiptist þessi fjárhæð eftir kjördæmum?
3. Hvenær má ætla að lokið verði að ganga frá þessum þætti skulda hjá
sjávarútveginum og hve háa upphæð er hér um að ræða?
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[130. mál]

við frv. til 1. um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá Gunnlaugi Finnssyni, Pálma Jónssyni, Lárusi Jónssyni
og Karvel Pálmasyni.
1. Við 9. gr.
a. í stað orðanna „of erfið" í 1. málsgr. 1. töluliðar komi orðið: ofraun.
b. d-liður í 1. tölulið falli niður.
2. Við 10. gr. í stað 1. og 2. rnálsgr. komi:
Fóstureyðing skal framkvæmd eins fljótt og auðið er og aldrei eftir 12.
viku meðgöngutímans, nema fyrir hendi séu ótvíðræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konunnar stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu
og fæðingu. Einnig skal fóstureyðing leyfileg eftir 12 vikur séu iniklar líkur
á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs.
3. Við 26. gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Þau skulu og hafa eftirlit ineð, að ákvæðum II. og III. kafla sé stranglega fylgt, og gera dómstólum viðvart ef grunur leikur á að út af sé brugðið.

Nd.

492. Frumvarp til laga

[253. mál]

um breyting á þjóðminjalögnm nr. 52/1969.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.

Við IV. kafla laganna (Friðun húsa og annarra mannvirkja) bætist þrjár nýjar
greinar, er verði 39., 40. og 41. gr. og breytist greinatala laganna samkvæmt því:
39. gr.

Stofna skal sjóð, er nefnist húsafriðunarsjóður. Hlutverk hans er að veita styrki
til viðhalds og endurbóta húsa, húshluta og annarra mannvirkja, sem að dómi húsafriðunarnefndar hafa menningarsögulegt gildi, og stuðla að friðun húsa.
Varsla og reikningshald sjóðsins skal falið einhverjum ríkisbankanna.
40. gr.

Tekjur sjóðsins eru:
1. árlegt framlag ríkissjóðs.
2. árlegt framlag sveitarfélaga.
3. frjáls framlög.
Framlag ríkissjóðs skal miða við að það nemi á ári hverju 20 kr. á hvern íbúa
landsins. Framlag sveitarfélaga skal miðað við að það nemi 20 kr. á hvern ibúa
hlutaðeigandi sveitarfélags. Þessi frainlög skulu þó breytast árlega í hlutfalli við
byggingavísitölu.
Framlög sveitarfélaga greiðast úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga sbr. 8. gr. laga
nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
41. gr.
Húsafriðunarnefnd stjórnar húsafriðunarsjóði og ákveður styrki úr honum
samkvæmt sérstakri reglugerð sem menntamálaráðuneytið setur um sjóðinn. Skal
þar m. a. kveðið á uin skyldur þeirra, sem fjárframlög fá úr sjóðnum.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

191
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í þjóðminjaiögum, sem sett voru árið 1969 (nr. 52) var kaflinn um húsafriðun
að verulegu leyti nýmæli. Fram að því höfðu ekki verið önnur lagaákvæði um byggingavernd en í löguin nr. 40/1907, um verndun fornminja og lögum nr. 8/1947, um
viðhald fornra mannvirkja og byggðasöfn. Hafði Þjóðminjasafnið annast varðveislu og viðhald allmargra gamalla bygginga og fé verið veitt til þess í fjárlögum.
Gamla dómkirkjan á Hólum var fyrst þessara húsa tekin á fornleifaskrá 1924.
Síðan hættust við önnur hús einkum hinar gömlu torfkirkjur og torfbæir og í seinni
tíð thnburkirkjur frá síðustu öld og gömul steinhús. Yfirleitt er hér um að ræða
hús, sem hætt var að nota.
Með ákvæðum húsafriðunarkafla þjóðminjalaga var ráðgert að auka byggingavernd í landinu og hafa allmargar byggingar sem hafa menningarsögulegt gildi
verið friðlýstar. En friðlýsingar geta haft allmikinn kostnað í för með sér, bæði
sem bætur til eigenda og vegna viðgerða, viðhalds og varðveislu bygginga.
Alþingi hefur í ýmsum tilvikum veitt fé í fjárlögum til viðgerða og viðhalds
merkra bygginga, svo sem kirkna, þegar söfnuðir eða aðrir umráðaaðilar hafa
ekki haft fé til að standa einir straum af kostnaðinum.
Æskilegt er að koma þessum málum, á fastari grundvöll og mynda sérstakan
sjóð, húsafriðunarsjóð, sem húsafriðunarnefnd veiti fé úr í sambandi við þær húsafriðunarákvarðanir, sem teknar eru.
Árið 1975 er helgað byggingavernd samkvæmt ályktun Evrópuráðsins á sama
hátt og árið 1970 var náttúruverndarár. Munu þá vafalaust ýmsar þjóðir Evrópu
efla þennan menningarþátt og húsavernd og húsafriðun verða nokkuð í sviðsljósi.
Menntamálaráðuneytið fór fram á 5 milljónir króna við samningu gildandi
fjárlaga, er skiptast skyldu á 2 ár, til framkvæmda í tilefni „byggingaverndarársins“,
en fé var eigi veitt að því sinni.
Æskilegt verður að teljast að nokkurt fé sé jafnan tiltækt til að standast kostnað
við ákvarðanir um húsafriðun og líklegt að húsafriðunarnefnd næði betri árangri,
ef hún hefði yfir ákveðnu fjármagni að ráða og hagaði friðunartillöguin sinum og
framkvæmdum í samræmi við það.
Samkvæmt ákvæðuin frumvarpsins myndi húsafriðunarsjóður fá árlega í tekjur
8—9 milljónir króna, og væri unnt að vinna skipulega að þessum málum, ef þau
fjárráð væru tryggð.

Nd.

493. Frumvarp til laga

[204. mál]

um ráðstafanir í efnahagsináluin og fjármálum, til þess að stuðla að jafnvægi í
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
(Eftir 2. umr. í Nd., 22. apríl.)
I. KAFLI
Heimild til lækkunar ríkisútgjalda.
1. gr.
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1975 er ríkisstjórninni heimilt að lækka
fjárveitingar um allt að 3 500 millj. kr. Ákvörðun um skiptingu lækkunarinnar
inilli einstakra fjárlagaliða skal tekin með samþykki fjárveitinganefndar. Heimild
þessi tekur einnig til útgjalda sem ákveðin eru með sérstökum lögum.
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II. KAFLI
Um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt,
lögum nr. 7 23. mars 1972, lögum nr. 60 30. apríl 1973 og I. kafla laga
nr. 10 22. mars 1974 um breyting á þeim lögum.
2. gr.
3. mgr. 3. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 2. nigr. 1. gr. laga nr. 7/1972, orðist svo:
Þegar gift kona vinnur við fyrirtæki eða félag, sem annað hvort hjónanna
eða bæði eða ófjárráða börn þeirra eiga eða reka að verulegu leyti, á hún rétt á
því að helmingur launa hennar eða áætlaðs hluta hennar af sameiginlegum hreinum
tekjum lijónanna af atvinnurekstrinum, miðað við beint vinnuframlag hennar við
óflun teknanna, verði dreginn frá sameiginlegum tekjum hjónanna. Aldrei skal
þó koma hærri fjárhæð til frádráttar af þessum sökum en helmingur sameiginlegra
hreinna tekna hjónanna af atvinnurekstrinum eða 134 000 kr. hvor fjárhæðin sem
lægri er.
3. gr.

1. mgr. 4. gr. laga nr. 68/1971 orðist svo:
Börn innan 16 ára aldurs, sem eru á framfæri foreldra sinna (stjúpforeldra,
kjörforeldra, fósturforeldra), eru ekki sjálfstæðir skattþegnar. Teljast tekjur þeirra
með tekjum foreidra að undanskildum skattfrjálsum tekjum skv. 2. mgr. 21. gr.
Nemi hreinar tekjur barns hærri fjárhæð en 37 750 kr. er skattstjóra heimilt að
ákveða barninu skatt sem sjálfstæðum skattþegni enda komi fram tilmæli um
það frá foreldrum. Fallist skattstjóri á tilmæli foreldra um sérsköttun barns skal
ávallt telja foreldrum til tekna 37 750 kr. af tekjum barnsins en barninu það sem
umfram er.
4. gr.

Síðasti málsl. A-liðar 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. tl. 3. gr. laga nr.
7/1972, orðist svo:
Til slíkra tekna telst fæði, húsnæði, endurgreiðsla flutningskostnaðar milli
heimilis og vinnustaðar, afnot bifreiða, svo og hvers konar aðrar greiðslur eða
hlunnindi sem látin eru í té sem kaupgjald eða jafna má til kaupgreiðslu.
5. gr.
Við 10. gr. laga nr. 68/1971 bætist nýr stafliður er verði I-liður og hljóði svo:
I.

Persónuafsláttur og barnabætur samkvæmt ákvæðum B- og C-liða 25. gr.

6. gr.
í stað „84 700 kr.“ í A-Iið 13. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr.
10/1974. komi: 127 900 kr.
1 stað „38 500 kr.“ í 1. mgr. D-liðar 13. gr. sömu laga, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr.
10/1974, komi: 58 200 kr. og í stað „23 000 kr.“ í 5. mgr. D-liðar 13. gr., sbr. 2. mgr.
1. gr. laga nr. 10/1974, komi: 34 800 kr.
7. gr.

í stað „1 500 kr.“ í 1. mgr. 14. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr, 2. gr. laga nr.
10/1974, komi: 2 265 kr.
1 stað „9 500 kr.“ í 2. mgr. 14. gr. sömu laga, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 10/1974,
komi: 14 345 kr.
8. gr.
16. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1972 og 3. gr. laga nr. 10/1974,
orðist svo:
Ef foreldrar barns, sem ekki er fullra 17 ára í byrjun þess almanaksárs
þegar skattur er lagður á, búa ekki saman og annað þeirra hefur barnið hjá sér
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en hitt greiðir meðlag skal meðlagsgreiðslan talin að hálfu til tekna hjá því foreldri, sem við henni tekur, og að hálfu til frádráttar frá tekjum þess foreldris,
sem innir hana af hendi. Meðiagsgreiðsla til einstæðs foreldris telst ekki til tekna
hjá því. Greiddur barnalífeyrir skv. 14. gr. og 35. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar, vegna barns, sem ekki er fnllra 17 ára í byrjun þess almanaksárs
þegar skattur er lagður á, skal teljast að hálfu til tekna ef annað hvort foreldra
er látið eða barnið er ófeðrað. Þó telst hann ekki til tekna hjá einstæðu foreldri.
Meðlagsgreiðslur samkvæmt þessari málsgrein skulu takmarkaðar við sömu upphæð og fjárhæð þess barnalífeyris nemur, sem greiddur er skv. 14. gr. laga nr.
67/1971, um almannatryggingar.
Frá tekjum þeirra, sem eru við nám, er heimilt að draga námskostnað að
mati ríkisskattstjóra.
9. gr.

25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 11. gr. laga nr. 7/1972, 5. og 6. gr. laga nr. 60/1973
og 4. gr. laga nr. 10/1974, orðist svo:
A. Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæint lögum þessum, skal reiknast svo:
1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sínu lagi: Af fyrstu
600 000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir
600 000 kr. greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal siðan dreginn persónuafsláttur skv. 1. eða 3. tl. B-liðar þessarar greinar eftir þvi sem við á.
2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga þessara: Af fyrstu 850 000
kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir 850 000
kr. greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur
skv. 2. tl. B-liðar þessarar greinar.
B. Persónuafsláttur heimilisfastra manna hér á landi, sem skattskyldir eru samkvæmt 1. gr. laga þessara, skal vera sem hér segir:
1. Fyrir einstakling, sbr. þó 3. tl., og hvort hjóna, sem telja fram hvort í
sinu lagi, 97 000 kr.
2. Fyrir hjón, sem samsköttuð eru, 145 000 kr.
3. Fyrir einstætt foreldri, sem heldur heimili og frainfærir þar barn sitt, sem
ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs, sem skattur er lagður á,
145 000 kr.
Nemi persónuafsláttur skv. 1., 2. eða 3. tl. þessa stafliðar hærri fjárhæð en
reiknaður skattur af skattgjaldstekjuin skv. 1. eða 2. tl. A-liðar þessarar greinar skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þessum mun og skal
því ráðstafað fyrir hvern mann til greiðslu útsvars gjaldársins. Sá hluti persónuafsláttar mannsins, sem enn er óráðstafað, fellur niður.
Þó skal aldrei koma til skuldajafnaðar hærri fjárhæð en sem nemur mismun
persónuafsláttar og 20% af vergum tekjum til skatts, þegar frá þeim hafa
verið dregnar 250 000 kr. hjá einstaklingi og hjá hvoru hjóna, sem telja fram
hvort í sínu lagi, en 375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum.
Hjá þeim skattþegnum, sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr. laga
nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, skal hækka framangreindar vergar
tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir.
Karli og konu, sem búa saman í óvígðri sambúð og átt hafa barn saman,
er heimilt, að skriflegri beiðni beggja, að fara þess á leit við skattstjóra að
hann sameini skattgjaldstekjur þeirra og skattgjaldseign til skattgjalds á
nafni karlmannsins, enda séu þau þá bæði háð ákvæðum 2. og 3. málsl. 1. mgr.
og 4. mgr. 3. gr. um ábyrgð skattgreiðslu. Tekjuskattur reiknast þá samkvæmt
2. tl. A-liðar þessarar greinar og persónuafsláttur samkvæmt 2. tl. þessa stafliðar. Nú búa foreldrar barns saman í óvígðri sambúð og skal þá hvorugt
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þeirra teljast einstætt foreldri skv. þessum staflið eða skv. 16. gr. laganna þótt
þau framfæri á heimilinu barn sem þau hafa ekki átt saman. Sé um
að ræða barn, sem ekki er fullra 16 ára i byrjun þess almanaksárs,
þegar skattur er lagður á og fallist hefur verið á sérsköttun þess samkvæmt
heimild í 4. málsl. 4. gr. og með farið um sérsköttun þess samkvæmt síðasta
málsl. þeirrar lagagreinar, skal þó aldrei koma til greiðslu samkvæmt 2. mgr.
þessa stafliðar hærri fjárhæð en 18 000 kr.
Þeir, sem taka upp heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skulu einungis
njóta persónuafsláttar í hlutfalli við dvalartima sinn hér á landi á því ári.
C. Með hverju barni, sem heimilisfast er hér á landi, þar með talin stjúpbörn,
kjörbörn og fósturbörn, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs
þegar skattur er lagður á og er á framfæri heimilisfastra manna hér á landi
sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga þessara, skal ríkissjóður greiða barnabætur til framfæranda barnsins er nemi 30 000 kr. með fyrsta barni en 45 000 kr.
með hverju barni umfram eitt. Þó skal fjárhæð barnabóta skert um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem framfærandi hefur fengið erlendis á skattárinu vegna barnsins.
Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvar
nema þegar frá hafa verið dregnar greiðslur eftirtalinna opinberra gjalda framfærandans i þessari forgangsröð:
1. Tekjuskatts sem á er lagður á greiðsluárinu skv. A-Iið þessarar greinar.
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð á greiðsluárinu.
3. ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum.
4. Útsvars sem á er lagt á greiðsluárinu.
5. Aðstöðugjalds sem á er lagt á greiðsluárinu.
Fjármálaráðherra skal ákveða gjalddaga eftirstöðvanna ár hvert. Búi foreldrar
barns. sem ekki er fullra 16 ára i byrjun þess almanaksárs þegar skattur er
á lagður, saman ógift telst faðir barnsins framfærandi þess svo og annarra
barna, sem þau framfæra saman á heimilinu, skv. þessum staflið, en heimilt
er samkvæmt reglugerð, sem fjármálaráðherra setur, að draga frá barnabótum greiðslu opinberra gjalda móður barnsins (barnanna) að þvi marki sem
eftirstöðvunum nemur á sama hátt og i sömu forgangsröð og fvrir er mælt
i 2. mgr. þessa stafliðar.
Fyrir barn, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skal einungis
greiða barnabætur i hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á þvi ári.
Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveitarsjóðs er sameiginleg er fjármálaráðherra heimilt með reglugerð að kveða svo á að þinggjöld og gjöld til
sveitarsjóðs skuli vera samhliða í forgangsröðinni.
D. Tekjuskattur þeirra félaga og stofnana, er um ræðir í 5. gr., skal vera 53% af
skattgjaldstekjum.
E. Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr., skal fella niður við álagningu.
10. gr.

2. ml. 1. mgr. 46. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 8. gr. laga nr. 60/1973, falli niður.
I hans stað komi þrir nýir málsliðir, er hljóði svo:
Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða rikissjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir
eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 frá 29. mars
1961 og ákvörðun Seðlabanka tslands á hverjum tima. Dráttarvextir reiknast með
sama hætti og h.já innlánsstofnunum.

Á eftir 1. mgr. 46. gr. sömu laga, sbr. 8. gr. laga nr. 60/1973 komi ný mgr.,
er orðist svo:
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Nú hefur fjármálaráðherra ákveðið að gjalddagar tekju- og eignarskatts skuli
vera fleiri en einn á ári og veldur þá vangreiðsla að hluta því að skattar gjaldandans á gjaldárinu falla í eindaga, þó ekki fvrr en 15. næsta mánaðar eftir að
álagningu er lokið.
11. gr.
1. ml. 1. mgr. 52. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo:
Heimilt er skattstjóra að taka til greina umsókn skattþegns um lækkun skattgjaldstekna, þegar svo stendur á sem hér segir:
2. ml. 2. tl. 1. mgr. 52. gr. sömu laga, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo:
Fallist skattstjóri á umsókn skattþegns skulu skattgjaldstekjur hans lækkaðar
um fjárhæð er nemur barnalífeyri skv. 14. gr. laga nr. 67/1971 fyrir hvert barn,
sem þannig er ástatt um.
5. tl. 1. mgr. 52. gr. sömu laga, sbr. 9. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo:
Ef skattþegn hefur orðið fyrir verulegu eignatjóni, m. a. af völdum, náttúruhamfara, eldsvoða eða búfjársjúkdóma enda hafi hann ekki fengið tjón sitt bætt
úr hendi annarra aðila.
12. gr.
53. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 10. gr. laga nr. 60/1973 og 5. gr. laga nr. 10/1974,
orðist svo:
Skylt er að hækka eða lækka þær fjárhæðir, sem um ræðir í 3. mgr. 3. gr.;
1. mgr. 4. gr.; A- og D-liðum 13. gr.; 14. gr. og Á-, B- og C-liðum 25. gr„ í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal i fjárlögum ár hvert, i fvrsta sinn i fjárlögum fyrir árið 1976.
Ákvæði til bráðabírgða.
a. Fjölskyldubætur greiddar á árinu 1974 og árinu 1975 teljast ekki til skattskyldra tekna, sbr. 10. gr. laga nr. 68/1971.
b. Fjölskyldubætur, sem greiddar eru framfæranda á árinu 1975, skulu koma til
frádráttar barnabótum er framfærandi á rétt til skv. C-Iið 25. gr. við ákvörðun
harnabóta á árinu 1975.
III. KAFLI
Um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 8 22. mars 1972,
sbr. lög nr. 36 24. apríl 1973 og lög nr. 104 24. desember 1973 um
breyting á þeim lögum.
13. gr.
A eftir 3. mgr. 3. gr. laga nr. 8/1972 komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
I sveitarfélagi, þar sem bæði er þéttbýli og dreifbýli, er sveitarstjórn heimilt
að undanþiggja fasteignir í dreifbýli álagi á fasteignaskatt, sbr. 3. mgr.
14. gr.
16. gr. laga nr. 8/1972 orðist svo:
Nú hefur fólksfækkun orðið í sveitarfélagi næstliðið ár og skal þá sveitarfélag
fá sérstakt aukaframlag úr Jöfnunarsjóði, sbr. e-lið 8. gr. Framlagið skal nema
meðalútsvari á íbúa í landinu í heild næstliðið ár margfaldað með íbúafækkunartölunni.
Fólksfækkunarframlag skal greitt hlutaðeigandi sveitarfélögum eigi siðar en
31. desember ár hvert.
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15- gr.
1. m«r. 23. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Utsvar skal leggja á tekjur þær sem taldar eru í 7. gr. að teknu tilliti til ákvæ»!«
8. gr„ 10. gr. og 1. mgr. 16. gr. laga nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum:
16. gr.

1. mgr. 26. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Útsvar skv. 25. gr. hjá hjónum, sem telja fram sameiginlega, og einstæðu
foreldri, sem hefur fyrir heimili að sjá, svo og fólki i óvígðri sambúð, sem telur
fram saman, sbr. 5. mgr. B-liðs 25. gr. las?a nr. 68/1971 með áorðnum breytingum,
skal lækka um 10 500 kr. og útsvar einstaklings um 7 500 kr. Telji hjón fram
hvort i sínu Iagi skal hvort um sig fá samsvarandi lækkun og einstaklingur.
Fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs, sem gjaldandi hefur á framfæri sinu, sbr.
C-lið 25. gr. laga nr. 68/1971 með áorðnum breytingum, skal lækka útsvar hans
um 1 500 kr. Hafi gjaldandi fleiri en þrjú börn innan 16 ára aldurs á framfæri
sínu skal enn frenmr lækka útsvar hans um 3 000 kr. fyrir hvert barn umfram
þrjú. Fjárhæðir þessar skulu breytast í samræmi við skattvisitölu eins og hún
er á hverjum tima, sbr. 53. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum.
Aftan við sömu gr. laga nr. 8/1972 bætist ný mgr., er hljóði svo:
Þeir, sem hafa tekið upp heimilisfesti hér á landi á næstliðnu almanaksári,
skulu njóta lækkunar á útsvari samkvæmt þessari grein i hlutfalli við dvalartíma
sinn hér á landi á því ári.
17. gr.

a-liður 27. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
a. sem nýtur bóta samkvæmt II. kafla (Lífeyristrygginga) og IV. kafla (Slysatrvgginga) laga nr. 67 20. april 1971 með siðari breytingum.
c-liður 27. gr. laga nr. 8/1972 breytist svo:
í stað orðanna „1.—4. tölulið** komi orðin: 1.—7. tölulið. Aftan við orðin
„laga nr. 68/1971“ komi orðin: með siðari breytingum.
-- ■ ~ »*..■-.>« ,j
18. gr.

43. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Séu gjöld samkvæmt Iðgum þessum eigi greidd innan mánaðar frá gjalddaga,
skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10
frá 29. mars 1961 og ákvörðun Seðlabanka íslands á hverjum tima. Dráttarvextir
reiknast með sama hætti og hjá innlánsstofnunum.
Ákvæði til bráðabirgða.
a. 43. gr. Jaga nr. 8/1972 gildi svo orðuð til og með 31. desember 1975:
Ef gjöld samkvæmt lögum þessum eru ekki greidd áður en 2 mánuðir
eru liðnir frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því, sem
ógreitt er, 1%% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem líður, talið frá
og með gjalddaga, uns gjaldið er greitt.
b. Þar til nýtt fasteignamat hefur tekið gildi, er ráðherra heimilt að ákveða
fvrir 15. nóv. ár hvert, að gjöld næsta árs, sem reiknuð eru sem hlutfall af
fasteignamati, megi breytast í hlutfalli við þá breytingu byggingarvísitölu, sem
orðið hefur frá 1. nóv. árið áður til 1. nóv. ákvörðunarársins.
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IV. KAFLI
Um breyting á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um almannatryggingar,
sbr. lög nr. 96 27. desember 1971, lög nr. 112 31. desember 1972,
lög nr. 62 21. maí 1974 og brb.lög nr. 88 24. september 1974.
19. gr.

Niður falli 26. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 4. gr. laga nr. 62/1974 og 6. gr. laga nr.
88/1974. Jafnframt falli úr gildi önnur ákvæði laganna um fjölskyldubætur.
V. KAFLI
Heimild til lækkunar eða niðurfellingar söluskatts og afnáms tolla af nokkrum
mikilvægum matvörum og hráefnum til matvælagerðar.
20. gr.

Afnema skal tolla af vörum, sem falla undir eftirfarandi tollskrárnúmer, sbr.
lög nr. 6/1974, um tollskrá o. fl.:
08.01.10 Bananar, nýir.
08.02.10 Appelsínur, tangarinur, mandarínur og clementinur.
08.02.21 Sitrónur.
08.06.10 Epli.
«8.09.01 Melónur.
21. gr.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka eða fella niður söluskatt af einstökum
matvörum eða matvöruflokkum, sbr. lög nr. 10/1960 með áorðnum breytingum.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar
lækkunar, þar með skrá yfir þær vörur sem hún tekur til, svo og um bókhald og
söluskattsframtal þeirra sem versla með vörur þessar.
VI. KAFLI
Flugvallagjald.

22. gr.
Á tímabilinu 1. mai 1975 til loka febrúar 1976 skal greiða flugvallagjald, er
renni til ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari innanlands eða
frá fslandi til annarra landa.
Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara, þeir sem viðkomu hafa á fslandi skv. farseðli milli annarra Evrópulanda
og Ameríku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja NorðurAmeríku hér á landi.
Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega, sem fara með skipum
frá íslandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd ákvæða þessarar málsgreinar skulu tett í reglugerð. Að öðru leyti gilda um þessi gjöld ákvæði 23., 24.,
25., 26. og 27. gr. þessa kafla.
23. gr.

Flugvallagjald skal vera 2 500 kr. fyrir hvern farþega, sem ferðast frá fslandi
til annarra landa, þó 1 250 kr. fvrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára. Fyrir
hvern farþega, er ferðast innanlands að eða frá Reykjavíkurflugvelli og Keflavíkurflugvelli, skal gjaldið nema 350 kr„ þó 175 kr. fyrir farþega á aldrinum
tveggja til tólf ára. Sama gjald skal greiða vegna farþega, er fara til Grænlands
eða til Færeyja. Fyrir hvern farþega. er ferðast milli annarra flugvalla innanlands, skal gjaldið vera 175 kr„ þó hálft gjald fyrir farþega á aldrinum tveggja
til tólf ára. Flugvallagjald skal fella inn i verð farseðils.
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24. gr.
Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á rekstri þess bera ábyrgð á greiðslu flugvallagjalds.
Fyrir brottfðr loftfars frá Islandi skal afhenda umboðsmanni ríkissjóðs á
flugstöð skrá um farþega með þvi, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2.
mgr. 22. gr. eða greiða skulu hálft gjald skv. 23. gr. Skrá þessi skal undirrituð af
flugstjóra.

25. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis,
og allra loftfara sem ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða umboðsmanni
ríkissjóðs fyrir brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 22. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum
áætlunarleiðum, skal greiða til lögreglustjóra (i Reykjavík tollstjóra) eigi síðar en
15. dag næsta almanaksmánaðar eftir brottför.
26. gr.
Sé gjöldum ekki skilað á réttum gjalddaga skal sá, sem gjaldinu ber að skila,
greiða af þvi viðurlög er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga. Nú er
skrifstofa innheimtumanns lokuð 15. dag mánaðar og telst þá gjalddagi vera næsti
dagur þar á eftir sem skrifstofan er opin til almennrar afgreiðslu.
Flugvallagjald nýtur lögtaksréttar.
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess er
eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með því að
setja skrifstofur, starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli.
27. gr.

Brot á þessum kafla laganna varða sektum. varðhaldi eða fangelsi svo og
sviptingu starfsleyfis.
VII. KAFLI
Skyldusparnaður.

28. gr.
Atlir menn sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971

með siðari breytingum og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1975 skulu á
árinu 1975 leggja til hliðar fé til varðveislu i rikissjóði sem hér segir:
a. Einstaklingar: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum
1 000 000 kr„ auk 75 000 kr. fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr.
1. mgr. C-Iiðar 9. gr. laga þessara.
b. Samsköttuð hjón og fólk i óvigðri sambúð sem telur fram saman, sbr. 5. mgr.
B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með siðari breytingum: 5% af skattgjaldstekjum
skattársins 1974 að frádregnum 1 250 000 kr„ auk 75 000 kr. fyrir hvert barn
sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara.
c. Hjón sem telja fram hvort i sínu lagi: 5% af skattgjaldstekjum hvors um
sig, að frádregnum 750 000 kr. hjá hvoru, auk 37 750 kr. hjá hvoru fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara.
Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri upphæð en
250 000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sinu lagi en
375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt
stafliðum a„ b. og c. um þá upphæð sem munurinn er umfram þessar upphæðir,
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá miðað við þessar upphækkuðu
skattgjaldstekjur, sbr. stafliði a„ b. og c.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

192
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Hjá þeim skattþegnum sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr.
laga nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, skal hækka framangreindar vergar
tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir.
Skattstjórar sjá um útreikning skyldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og
gilda um hann ákvæði VI. kafla laga nr. 08/1971 með síðari breytingum, eftir því
sem við á.
Skyldusparnaður skv. þessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum króna
og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast jafnhliða þinggjöldum til ríkissjóðs.
Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á öllum
þinggjöldum gjaldanda til ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar greindum
skyldusparnaði.
Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu skv. 1. og 3. mgr. skal
rfkissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparnaðarskírteina.
Skírteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt ð framselja
þau eða veðsetja.
Skírteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 að telja eða lokagreiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er.
Skirteini þessi eru lengst til 15. desember 1990, en frá 1. febrúar 1978 er eiganda
i sjálfsvald sett hvenær hann fær skírteinið innleyst.
29. gr.
Við endurgreiðslu skyldusparnaðarskírteina skv. 28. gr. greiðir ríkissjóður verðbætur á höfuðstól og vexti í hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu
framfærslukostnaðar frá 1. nóvember 1975 til 1. nóvember næst á undan endurgreiðslu.
Skyldusparnaður skv. 28. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en skyldusparnaðarskírteini, svo og vextir og verðbætur af þeim, eru framtalsskyld, en njóta að öðru
leyti skattfrelsis á sama hátt og skyldusparnaður skv. III. kafla laga nr. 30/1970.
30. gr.
Fjármálaráðherra skal með reglugerð mæla nánar fyrir um framkvæmd þessa
kafla.
VIII. KAFLI
Lántökuheimildir vegna opinberra framkvæmda og Framkvæmdasjóðs.
Ráðstöfun lánsfjár og skyldusparnaðar.
31. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd rikissjóðs að gefa út ríkisskuldabréf
eða spariskirteini til sölu innanlands að fjárhæð allt að 500 millj. kr., svo og happdrættisskuldabréf að fjárhæð allt að 300 millj. kr., og gilda um þau ákvæði laga nr.
7/1974. Jafnframt falla niður lántökuheimildir samkvæmt liðunum í LXII., LXIII.,
LXIV., LXV. og LXVI. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975.
32. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði
allt að 3 800 millj. kr. Af þeirri fjárhæð er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði
1 200 millj. kr. en 1 800 millj. kr. skal ráðstafað, svo sem fyrir er mælt í 33. gr.
33. gr.
Fé því, sem aflast samkvæmt heimildum í 31. gr. og 32. gr. þessara laga, samkvæmt liðnum LX. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975, af erlendu lánsfé vegna Þorláks-
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hafnar, af erlendu láni Framkvæmdasjóðs hjá Viðreisnarsjóði Evrópu, af innheimtu endurlánuðu spariskirteinafé og með skyldusparnaði skv. 28. gr. VII. kafla
þessara laga, en alls nema þær 5 000 millj. kr., skal varið sem hér segir:
Vegaframkvæmdir .............................................................................

Millj. kr.
900

Landshafnir .................................................................................

350

Þangverksmiðja að

230

Reykhólum ..................................................

Orkumál ....................................................................................... 3 520
a. Framkvæmdir Rafmagnsveitna rikisins og rafvæðing sveitanna.
b. Orkumál Norðurlands.
c. Kaup á jarðborum.
d. Virkjunarrannsóknir.
e. Orkuveitur sveitarfélaga.
IX. KAFLl
Ýmis ákvæði.
34. gr.
6. mgr. 26. gr. laga nr. 21/1963 um kirkjugarða hljóði svo:
Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem á útsvörum. Er oddvitum og innheimtumönnum bæjar- og sveitarsjóða skylt að innheimta þau gegn 6% innheimtulaunum ef kirkjugarðsstjórn óskar. Ella gerir hún það sjálf gegn sömu þóknun.
35. gr.
Á meðan innheimt er flugvallagjald skv. VI. kafla þessara laga skal fella niður
söluskatt af fólksflutningum með loftförum innanlands.
36. gr.
I., II. og III. kafli laga þessara öðlast þegar gildi og skulu ákvæði II. og III.
kafla koma til framkvæmda við álagningu skatta til ríkissjóðs og útsvara til sveitarsjóða fyrir skattárið 1974. Ákvæði 1. mgr. 10. gr. og 18. gr. skulu þó fyrst taka
gildi 1. janúar 1976.
IV. kafli laga þessara öðlast gildi 1. júlí 1975.
V. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.
VI. kafli laga þessara öðlast gildi 1. maí 1975.
VII. , VIII. og IX. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.

Nd.

494. Breytingartillögur

[204. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi i þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. Við 7. gr. bætist tvær nýjar málsgreinar, er orðist svo:
I stað „sex mánuði“ í 2. mgr. 14. gr. sömu laga komi: fjóra mánuði.
í stað „8%“ í 5. mgr. 14. gr. sömu laga, sbr. 6. gr. laga nr. 7/1972 og 2.
gr. laga nr. 60/1973, komi: 10%.
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2. Við 9. gr.
a. Orðin „útsvarsskyldar tekjur“ í 4. mgr. B-liðar breytist í: vergar tekjur
til skatts.
b. Orðin „eða skv. 16. gr. laganna“ færist úr 2. málslið í 3. málslið 5. mgr.
B-liðar og komi fyrir aftan orðið „staflið'*.
c. Orðin „stafliðum a. og b. í“ í síðasta málslið 5. mgr. B-liðar falli niður.
3. Við 28. gr.
a. Við b-lið 1. mgr. bætist á eftir orðunum „samsköttuð hjón“ orðin: og fólk
í óvigðri sambúð sem tclur fram saman, sbr. 5. mgr. B-liðar 25. gr. laga
nr. 68/1971 með siðari breytingum.
b. Orðin „útsvarsskyldar tekjur“ í 3. ingr. breytist i: vergar tekjur til skatts.
4. Við 32. gr.
a. í stað „3 000 millj. kr.“ í 1. málslið korni: 3 800 millj. kr.
b. í stað „1 200 millj. kr.“ í 2. málslið komi: 2 000 millj. kr.

Nd.

495. Breytingartillögur

[204. máll

við frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Við ákvæði til bráðabirgða (á eftir 12. gr.) bætist nýr liður, c-liður, er orðist svo:
Heimild til sérstakrar, óbeinnar fyrningar vegna verðhækkunar á fjármunum,
sem notaðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri skv. 6. mgr. C-liðar 15. gr. laga
nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, skal við álagningu fyrir skattárið 1974
takmörkuð við 70% af þeirri hækkun, sem ákveðin var með verðhækkunarstuðlum
þeim, sem fjármálaráðuneytið auglýsti 23. desember 1974.

Sþ.

496. Pyrirspurn

[254. mál]

til iðnaðarráðherra um rafvæðingu dreifbýlisins.
Frá Steingrimi Hermannssyni.
1. Hvað verður mikið fjármagn til ráðstöfunar vegna rafvæðingar dreifbýlisins
í ár?
2. Nægir það til þess að ljúka við rafvæðingu samkvæmt þriggja ára áætlun um
rafvæðingu dreifbýlisins?
3. Verður unnt að rafvæða sveitir sem hafa fengið vilyrði um framkvæmdir á
þessu ári í framhaldi af þriggja ára áætluninni?

Nd.

497. Nefndarálit

[102. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 67 frá 20. april 1971, um almannatryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og sent það til umsagnar Tryggingastofnun
rikisins, Sjómannasambandi Islands og Landssambandi islenskra útvegsmanna.
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Umsagnir bárust frá Tryggingastofnuninni og L.Í.Ú.
Nefndin er sammála um að hér sé hreyft miklu réttlætismáli, en telur það þess
eðlis að nauðsyn sé nánari athugunar og umfjöllunar.
Nefndin er því sammála um að leggja til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar í trausti þess að málið fái þar frekari athugun, sem leiði til jákvæðrar
niðurstöðu þess.
Jóhann Hafstein og Ragnhildur Helgadóttir voru fjarstödd afgreiðslu málsins.
Alþingi, 22. apríl 1975.
Jón Skaftason,
Guðm. G. Þórarinsson,
Karvel Pálmáson,
form.
fundaskr.
frsm.
Magnús Kjartansson.
Ingiberg J. Hannesson.

Nd.

498. Breytingartíllögur

[204. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara og við brtt.
á þskj. 495.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (MK og GÞG).
1. Við 1. gr. bætist: þó að undanteknum löguin um almannatryggingar.
2. Við brtt. á þskj. 495. (Við ákvæði til bráðabirgða á eftir 12. gr.). í stað „70“
komi: 50%.

Nd.

499. Nefndarálit

[66. mál]

um frv. til laga uin Sjóvinnuskóla Islands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur sent mál þetta til umsagnar nokkurra aðila sem mæltu með
samþykkt þess. Tveir aðilar, Fiskifélag íslands og Stýrimannaskólinn í Reykjavík,
bentu þó á nauðsyn nokkurra breyúnga og hefur verið komið til móts við flestar
þeirra.
Meginbreytingin er, að nú er lagt til að skólinn verði undir yfirstjórn menntamálaráðuneytisins eins og aðrir skólar sem mennta þá sem í sjávarútvegi standa.
Nefndin mælir með samþykkt frv. með nokkrum breytingum. Þær breytingartillögur eru fluttar á sérstöku þingskjali. Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru Sverrir
Hermannsson og Tómas Árnason.
Alþingi, 23. apríl 1975.
Garðar Sigurðsson,
Jón Skaftason.
Pé.ur Sigurðsson,
fundaskr.
form., frsm.
Guðlaugur Gíslason.
Sighv. Björgvinsson.
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Nd.

500. Breytingartillögur

[66. mál]

við frv. til 1. um Sjóvinnuskóla íslands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1.
2.
3.
4.

Við 2. gr. 5. og 6. töluliður falli niður.
3. gr. falli niður.
5. gr. falli niður.
8. gr. orðist svo:
Skólinn starfar allt að 10 mánuði á ári og skal skólatíma yfirleitt skipt í
þriggja mánaða námskeið.
5. Við 9. gr. Fyrsti málsl. 9. gr. orðist svo:
Forstöðumaður skólans skal hafa lokið annars stigs prófi frá stýrimannaskóla eða hlotið hliðstæða menntun.
6. Við 10. gr. Niðurlag gr. orðist svo: og fimmta manninn án tilnefningar og er
hann formaður skólanefndar.
7. Við 11. gr. Upphaf gr. orðist svo:
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans og setur reglugerð o. s. frv.

Nd.

501. Nefndarálit

[146. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. um framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir mcð samþykkt frumvarpsins. Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru
Sverrir Hermannsson og Tómas Árnason.
Alþingi, 23. apríl 1975.
Pétur Sigurðsson,
Garðar Sigurðsson,
Jón Skaftason.
form., frsm.
fundaskr.
Guðl. Gíslason.
Sighv. Björgvinsson.

Ed.

502. Frumvarp til laga

[132. mál]

um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
(Eftir 2. umr. í Nd., 23. apríl.)
1- grI stað 16. og 17. töluliða 2. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 38/1972) komi þrír
töluliðir, er hljóði svo, og breytast töluliðir greinarinnar samkv. því:
16. Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum Skeggjastaðahreppi og Vopnafjarðarhreppi, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjarðarkaupstaður og Suður-Múlasýsla að mörkum milli Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps og mörkum milli Reyðarfjarðarhrepps og Fáskrúðsfjarðarhrepps.
17. Austurlandsumdæmi syðra: Suður-Múlasýsla frá mörkum Reyðarfjarðarhrepps
og Fáskrúðsfjarðarhrepps við ströndina og Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps
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inn á landinu annars vegar að mörkum milli Suður-Múlasýslu og AusturSkaftafellssýslu hins vegar.
18. Austur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla.
2. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976.

Ed.

503. Frumvarp til laga

[204. mál]

um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
(Eftir 3. umr. í Nd., 23. apríl.)
Samhljóða þskj. 493 með þessum breytingum:
7. gr. hljóðar svo:
í stað „1 500 kr.“ í 1. mgr. 14. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr.
10/1974, komi: 2 265 kr.
1 stað „9 500 kr.“ í 2. mgr. 14. gr. sömu laga, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 10/1974,
komi: 14 345 kr.
í stað „sex mánuði“ í 2. mgr. 14. gr. söinu laga komi: fjóra mánuði.
í stað „8%“ í 5. mgr. 14. gr. sömu laga, sbr. 6. gr. laga nr. 7/1972 og 2. gr.
laga nr. 60/1973, korni: 10%.
9. gr. hljóðar svo:
25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 11. gr. laga nr. 7/1972, 5. og 6. gr. laga nr. 60/1973
og 4. gr. laga nr. 10/1974, orðist svo:
A. Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattsskyldir eru samkvæmt lögum þessum, skal reiknast svo:
1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sínu lagi: Af fyrstu
600 000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir
600 000 kr. greiðist 40 %. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dregin persónuafsláttur skv. 1. eða 3. tl. B-liðar þessarar greinar eftir því sem við á.
2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga þessara: Af fyrstu 850 000
kr. skattgjaldstekjum greiðist 20% en af skattgjaldstekjum yfir 850 000
kr. greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dregin persónuafsláttur
skv. 2. tl. B-liðar þessarar greinar.
B. Persónuafsláttur heimilisfastra manna hér á landi, sem skattskyldir eru samkvæmt 1. gr. laga þessara, skal vera sem hér segir:
1. Fyrir einslakling, sbr. þó 3. tl„ og hvort hjóna, sem telja fram hvort í
sínu lagi, 97 000 kr.
2. Fyrir hjón, sem samsköttuð eru, 145 000 kr.
3. Fyrir einstætt foreldri, sem heldur heimili og framfærir þar barn sitt, sem
ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs, sem skattur er lagður á,
145 000 kr.
Nemi persónuafsláttur skv. 1., 2. eða 3. tl. þessa stafliðar hærri fjárhæð en
reiknaður skattur af skattgjaldstekjum skv. 1. eða 2. tl. A-liðar þessarar greinar skal ríkissjóður leggja fram fé sein nemur allt að þessum mun og skal
því ráðstafað fyrir hvern mann til greiðslu útsvars gjaldársins. Sá hluti persónuafsláttar mannsins, sem enn er óráðstafað, fellur niður.
Þó skal aldrei koma til skuldajafnaðar hærri fjárhæð en sem nemur mismun
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persónuafsláttar og 20% af vergum tekjum til skatts, þegar frá þeim hafa
verið dregnar 250 000 kr. hjá einstaklingi og hjá hvoru hjóna, sem telja fram
hvort í sínu lagi, en 375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum.
Hjá þeim skattþegnum, sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr. laga
nr. 8/1972 uin tekjustofna sveitarfélaga, skal hækka framangreindar vergar
tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir.
Karli og konu, sem búa saman í óvígðri sambúð og átt hafa barn saman,
er lieimilt að skriflegri beiðni beggja, að fara þess á leit við skattstjóra að
hann samelni skattgjaldstekjur þeirra og skattgjaldseign til skattgjalds á
nafni karlmannsins, enda séu þau þá bæði háð ákvæðum 2. og 3. málsl. 1. mgr.
og 4. mgr. 3. gr. um ábyrgð skattgreiðslu. Tekjuskattur reiknast þá samkvæmt
2. tl. A-liðar þessarar greinar og persónuafsláttur samkvæmt 2. tl. þessa stafliðar. Nú búa foreldrar berns saman í óvígðri sambúð og skal þá hvorugt
þeirra teljast einstætt foreldri skv. þessum staflið eða skv. 16. gr. laganna þótt
þau framfæri á heimilinu barn sem þau hafa ekki átt saman. Sé um
að ræða barn, sein ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs, þegar
skattur er lagður á og fallist hefur verið á sérsköttun þess samkvæmt heimild
í 4. málsl. 4. gr. og með farið um sérsköttun þess samkvæmt síðasta málsl.
þeirrar lagagreinar, skal þó aldrei koma til greiðslu samkvæmt 2. mgr. þessa
stafliðar hærri fjárhæð en 18 000 kr.
Þeir, sem taka upp heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skulu einungis
njóta persónuafsláttar í hlutfalli við dvalartíma sinn hér á landi á því ári.
C. Með hverju barni, sem heimilisfast er hér á landi, þar með talin stjúpbörn,
kjörbörn og fósturbörn, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs
þegar skattur er lagður á og er á framfæri heimilisfastra manna hér á landi
sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga þessara, skal ríkissjóður greiða barnabætur til framfæranda barnsins er nemi 30 000 kr. með fyrsta barni en 45 000 kr.
með hverju barni umfram eitt. Þó skal fjárhæð barnabóta skert um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem framfærandi hefur fengið erlendis á skattárinu vegna barnsins.
Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvar
neina þegar frá hafa verið dregnar greiðslur eftirtalinna opinberra gjalda framfærandans í þessari forgangsröð:
1. Tekjuskatts sem á er lagður á greiðsluárinu skv. A-lið þessarar greinar.
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð á greiðsluárinu.
3. Ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum.
4. Útsvars sem á er lagt á greiðsluárinu.
5. Aðstöðugjalds sem á er lagt á greiðsluárinu.
Fjármálaráðherra skal ákveða gjalddaga eftirstöðvanna ár hvert. Búi foreldrar
barns, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs þegar skattur er
á lagður, saman ógift telst faðir barnsins framfærandi þess svo og annarra
barna, sem þau framfæra sanian á heimilinu, skv. þessum staflið, en heimilt
er samkvæmt reglugerð, sem fjármálaráðherra setur, að draga frá barnabótum greiðslu opinberra gjalda móður barnsins (barnanna) að þvi marki sem
eftirstöðvunum nemur á sama hátt og í sömu forgangsröð og fyrir er mælt
í 2. mgr. þessa stafliðar.
Fyrir barn, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á skattárinu, skal einungis
greiða barnabætur í hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á því ári.
Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveitasjóðs er sameiginleg er fjármálaráðlierra heimilt með reglugerð að kveða svo á að þinggjöld og gjöld til
sveitarsjóðs skuli vera samhliða í forgangsröðinni.
D. Tekjuskattur þeirra félaga og stofnana, er um ræðir í 5. gr., skal vera 53% af
skattgjaldstkejum.
E. Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr., skal fella niður við álagningu.
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Ákvæði til bráðabirgða á eftir 12. gr. hljóðar svo:
Ákvæði til bráðabirgða.
a. Fjðlskyldubætur greiddar á árinu 1974 og árinu 1975 teljast ekki til skattskyldra tekna, sbr. 10. gr. laga nr. 68/1971.
b. Fjðlskyldubætur, sem greiddar eru framfæranda á árinu 1975, skulu koma til
frádráttar barnabótum er framfærandi á rétt til skv. C-lið 25. gr. við ákvörðun
barnabóta á árinu 1975.
c. Heimild til sérstakrar, óbeinnar fyrningar vegna verðhækkunar á fjárnámum,
sem notaðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri skv. 6. mgr. C-liðar 15. gr.
laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, skal við álagningu fyrir skattárið
1974 takmörkuð við 70% af þeirri hækkun, sem ákveðin var með verðhækkunarstuðlum þeixn, sem fjármálaráðuneytið auglýsti 23. desember 1974.
28. gr. hljóðar svo:
Allir xnenn sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971
með síðari breytingum og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1975 skulu á
árinu 1975 leggja til hliðar fé til varðveislu í ríkissjóði sem hér segir:
a. Einstaklingar: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnuin
1 000 000 kr., auk 75 000 kr. fyrix- hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr.
1. mgr. C-liðar 10. gr. laga þessara.
b. Samsköttuð hjón og fólk í óvígðri sambúð sem telur fram saman, sbr. 5. mgr.
B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum 1 250 000 kr., auk 75 000 kr. fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 10. gr. laga þessara.
c. Hjón sem telja fram hvort í sínu lagi: 5% af skattgjaldstekjum hvors um
sig, að frádregnum 750 000 kr. hjá hvoru, auk 37 750 kr. hjá hvoru fyrii- hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr, 1. ingr. C-liðar 10. gr. laga þessara.
Neini munur vergra tekna til skatts og skattgjaldslekna hærri upphæð en
250 000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu lagi en
375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt
stafliðum a„ b. og c. um þá upphæð sem munurinn er umfram þessar upphæðir,
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá miðað við þessar upphækkuðu
skattgjaldstekjur, sbr. stafliði a„ b. og c.
Hjá þeim skattþegnum sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr.
laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga skal hækka framangreindar útsvarsskyldar tekjur á þann veg er þar um ræðir.
Skattstjórar sjá uin útreiking skyldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og
gilda um hann ákvæði VI. kafla laga nr. 68/1971 með síðari breytingum, eftir því
sem við á.
Skyldusparnaður skv. þessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum króna
og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast jafnhliða þinggjöldum til ríkissjóðs.
Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á öllum
þinggjöldum gjaldanda til ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar greindum
skyldusparnaði.
Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu skv. 1. og 3. mgr. skal
ríkissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparnaðarskírteina.
Skírteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt að framselja
þau eða veðsetja.
Skírteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 að telja eða lokagreiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er.
Skírteini þessi eru lengst til 15. desember 1990, en frá 1. febrúar 1978 er eiganda
í sjálfsvald sett hvenær hann fær skírteinið innleyst.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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32. gr. hljóðar svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði
allt að 3 800 millj. kr. Af þeirri fjárhæð er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði
2 000 millj. kr. en 1800 millj. kr. skal ráðstafað, svo sem fyrir er mælt í 33. gr.

Ed.

504. Breytingartillaga

[204. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir i efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla
að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysla undirslöðu atvinnu og lífskjara.
Frá Geir Gunnarssyni.
Við ákvæði til bráðabirgða á eftir 12. gr. bætist nýr stafliður:
d. Fyrir árslolt 1975 skal fjármálaráðherra láta fara fram sem nákvæmasta könnun á framfærslukostnaði barna, þ. á m. hvernig honum er háttað eftir mismunandi aldri og fjölda barna í fjölskyldu, svo og hvort telja megi, að eðlilegt tillit sé tekið til þessa kostnaðar við álagningu skatta og ákvörðun tryggingabóta, sem greiddar eru vegna barna. A grundvelli þessarar könnunar skal
endurskoðuð upphæð barnabóta og frádráttur vegna barna við álagningu útsvara svo og upphæðir tryggingabóta sem greiddar eru vegna barna samkvæmt
lögum um almannatryggingar.
Frumvörp uin breytingar á þessum atriðuni fyrrgreindra laga skulu lögð
fyrir Alþingi sem fyrst eftir n. k. áramót, ef könnunin gefur tilefni til. Skýrsla
um könnunina skal lögð fyrir Alþingi.

Ed.

505. Tillaga til þingsályktunar

[255. máJ]

um rekstrarlán til sauðfjárbænda.
Flm.: Ragnar Arnalds, Helgi F. Seljan.
Alþingi ályktar að í'ela ríkisstjórninni að gera ráðstafanir til að tryggja bændum viðunandi rekstrarlán út á sauðfjárafurðir, og skal við það miðað, að lánin
verði veitt á timabilinu frá ársbyrjun til ágústloka ár hvert og verði þá orðin
75Sé af væntanlegum afurðalánum.
Greinargerð.
Fyrirsjáanlegt er, að bændur, sem stunda sauðfjárbúskap, og samvinnufélögin,
sein við þá skipta, lenda þegar á þessu ári í ískyggilegum erfiðleikum vegna skorts
á rekstrarfé, og útlit er fyrir, að þessi vandi muni enn aukast á árinu 1976.
Eins og kunnugt er, þarf sauðfjárbóndinn að leggja í mikinn kostnað við búskap sinn að vetri, vori og sumri, og þessi kostnaður skilar sér ekki aftur fyrr
en síðla hausts. Veitt eru afurðalán til bænda frá Seðlabanka og viðskiptabönkum,
þegar varan er kominn í söluhæft ástand, hvort sem um er að ræða mjólk eða
kjöt, og nema lánin 65—68% af heildsöluverðmæti afurðanna. Dugar þetta fyrirkomulag þolanlega fyrir mjólkurframleiðendur, en sauðfjárbændur þurfa hins vegar
að brúa bilið frá ársbyrjun og þar til afurðalánin fást greidd.
Reynt hefur verið að bæta úr þessum vanda með lánum úr bankakerfinu á
tímabilinu frá mars til ágústmánaðar, en þessi lán, sem námu á liðnu sumri
900 kr. á slátraða kind haustið 1973, hafa farið hlutfallslega lækkandi um langl
skeið og eru löngu orðin algerlega ófullnægjandi.
í þessu sambandi má nefna hér tölur, sem fram komu á síðasta Búnaðarþingi:
Rekstrarlán til bænda námu um 65% af frainleiðsluverðmæti sauðfjárafurða ársins
1958, en á fyrstu árum „viðreisnarstjórnar“ rýrnuðu þau mjög verulega og voru
árið 1963 komin niður í 34% af framleiðsluverðmæti afurðanna. Síðan hafa lánin
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lækkað hlutfallslega ár frá ári og voru á árinu 1974 aðeins rúm 21% af framleiðsluverðmæti sauðfjárafurða.
Versnandi lánafyrirgreiðsla bankakerfisins heíur valdið vaxandi erfiðleikum í
rekstri margra samvinnufélaga, og hefur vandinn orðið því stórfelldari, þeim mun
stærri þáttur sem viðskipti sauðfjárbænda eru í rekstri félaganna, en eins og fram
kemur i töflu úr Árbók landbúnaðarins 1972—1973, sem hér er prentuð sem fylgiskjal, er sauðfjárbúskapur stærsti þáttur landbúnaðarframleiðslunnar víða um land,
einkum í Döluin, á Vestfjörðum og á Ströndum, í Húnavatnssýslu, Norður-Þingeyjarsýslu, á Austfjörðum og í Austur-Skaftafellssýslu.
Sýnt er, að á árinu 1975 mun rekstrarfjárskortur sauðfjárbænda og viðskiptaaðila þeirra aukast verulega vegna stórfelldrar verðbólgu og vaxtahækkana. Áburðarverð mun hækka á árinu um a. m. k. 76.5% og gífurlegar hækkanir hafa einnig
orðið á öðrum rekstrarvörum, ekki síst kjarnfóðri.
Forráðamenn margra kaupfélaga, einkum, norðanlands og austan, hafa varað
við því, að rekstrinum væri stefnt í algert strand, ef úrlausn fengist ekki, og þarf
eklti að færa frekari rök að því, að afkoma hundruða sauðfjárbænda er hér í húfi.
Þetta vandamál getur ríkisstjórnin að sjálfsögðu leyst með einföldum hætti
í samvinnu við Seðlabankann. Óljósar yfirlýsingar hafa heyrst frá ráðherrum um
væntanlegar úrbætur, en efndir á því loforði liggja ekki fyrir, enda flest sem
bendir til þess að uin verði að ræða algerlega ófullnægjandi ráðstafanir.
í landbúnaðarmáluin eru mörg óleyst viðfangsefni, til dæmis hvað varðar
skipulagningu framleiðslunnar og aukningu á innlendri framleiðslu kjarnfóðurs og
áburðar. Verulegar endurbætur á rekstrarlánum sauðfjárbænda eru hins vegar
sjálfsagt réttlætismál og verulegt nauðsynjamál fyrir þessa atvinnugrein.
Fylgiskjal.
Áætlun um verðmæti sauðfjárafurða og nautgripaafurða til fyrirtækja framleiðsluárið 1972/1973 eftir búnaðarsambandssvæðum.
Afurðir sauðfjár
Þús. kr.

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

60 906
Kjalarnesþings ...........................
149 001
Borgarfjarðar ...............................
70 453
Snæfellsness ..................................
100 105
Dalamanna ..................................
129 694
Vestfjarða ....................................
84 490
Strandamanna ...........................
Vestur-Húnvetninga ....................
126652
138 665
Austur-Húnvetninga ....................
152 520
Skagfirðinga ................................
143 558
Eyjafjarðar ..............................
150 515
Suður-Þingeyinga .......................
101 894
Norður-Þingeyinga ......................
278 056
Austurlands ..................................
56 677
Austur-Skaftfellinga ..................
366 808
Suðurlands ..................................
Samtals á grundvallarverði .. 2 109 944
Hlutfallsleg hækkun í vinnslu23 89
og dreifingarlið, % .............
Samtals á heildsöluverði ....... 2 614 072
1

%i

Afurðir nautgripa
Þús kr.

%i

46
36
52
68
70
92
66
60
45
21
45
91
76
60
29
45

70 946
263 632
64 519
46 651
57 581
7 389
66127
91 988
187 707
531 571
182 365
10 213
86 770
37 420
911167
2 616 046

54
64
48
32
30
8
34
40
55
79
55
9
24
40
71
55

38 38
3 620 084

Af samanlögðum verðmætum afurða sauðfjár og nautgripa reiknað á meðalgrundvallarverði
ársins 1972.
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Nd.

506. Frumvarp til laga

[256. mál]

um breyting á lögum nr. 63 21. maí 1974, um grunnskóla.
Flm.: Sigurður Blöndal.
1- gr.
Aftan við 79. gr. laganna bætist:
Rikissjóður greiðir upphitun skólahúsnæðis á móti sveitarsjóðum i því hlutfalli,
sem nú skal greina:
Sveitarsjóðir greiða upphitun seni nemur meðaltalskostnaði á i'ermetra í skólahúsnæði þar sem nýtur jarðhita.
Rikissjóður greiðir eftir á, samkvæml endurskoðuðum reikningum og fylgiskjöluin, upphitun, sem er yfir þvi marki, sem 4. mgr. tiltekur, upp að meðaltalskostnaði á fermetra í skólahúsnæði þar sem hitað er með olíu eða rafmagni.
2. gr.

Niður falli orðið „hitun“ í 1. línu 80. gr. laganna.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976.
Greinargerð.
Tvær höfuðástæður eru lil þess, að þetta frv. uin breytingu á grunnskólalögum
er lagt fram:
1. Hin gífurlega hækkun á verði olíu leggst af miklum þunga á þau sveitarfélög,
sem hita skóla sina með oliu, alveg sér i lagi þá, sem hafa heimavist, en það er
einmitt í fámennum sveitahreppum.
2. Mismunurinn á kostnaði við hitun skólahúsnæðis annars vegar með jarðhita
og hins vegar með olíu er svo inikill, að við það skapast aðstöðumunur milli
sveitarfélaga af slíkri stærð, að eðlilegt og sjálfsagt sýnist, að ríkið jafni hann.
Skv. þeim upplýsingum, sem menntamáJaráðuneytið hefur gefið, varð hitunarkostnaður skólahúsnæðis á landinu árið 1974 sem hér segir:

a. Hitaðir með olíu eða rafmagni 112 skólar ...............................
b. Hitaðir með jarðhita
ba. Utan Reykjavíkur 24 skólar ....................... kr. 4 927 077
bb. I Reykjavík .................................................... — 17 099 530
Alls kr.

kr. 50 241625
— 22 026 607
72 268 232

Þegar þetta yfirlit var gert, vantaði enn þá kostnaðartölur ársins 1974 frá 5
skólum með hitaveitu og rúmum 30 skóluin af „köldum svæðum“. Þeir eru þó flestir
litlir og kostnaðurinn þar mundi ekki breyta heildarmyndinni, sem fram kemur í
tölunum hér að ofan.
Þess verður og að geta, að í sumum skólunum er rafmagnskostnaður færður
með hitakostnaði í einni upphæð, en svo vill til, að þeir eru nær allir hitaðir með
jarðhita. Er því heildarupphæðin hér að ofan yfir þá, sem hitaðir eru með jarðhita,
frekar of há en of lág.
Sem dæmi um mismun á hitunarkostnaði með olíu eða jarðhita má nefna, að
í nokkrum, þeirra skóla, sem hitað er með jarðhita, er kostnaður O, m. a. sumum
stórum heimavistarskólum í sveit. Þegar hiti var virkjaður á þessum stöðum ýmsum,
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var kostnaður við jarðborun felldur undir stofnkostnað, svo sem eðlilegt var, og
var þá greiddur af ríkissjóði að % hlutum.
Hins vegar er hitunarkostnaður við heimavistarskólana, þegar olíu er brennt,
gífurlega hár. Flm. þekkir t. d. af eigin raun dæmi um slíkan skóla, sem er um
6000 m3 að rúmtaki, sem brennir olíu fyrir um 600 þús. kr., og í yfirliti menntamálaráðuneytisins er einn heimavistarskóli í sveit, þar sem hitunarkostnaður 1974 varð
1.4 millj. kr. Skóli á jarðhitasvæði af svipaðri stærð hafði O í hitunarkostnað.
Það er skoðun flm., að hinn gifurlega aðstöðumun sveitarfélaga að því er þennan
sérstaka útgjaldalið varðar sé bæði rétt og skyit að ríkissjóður jafni.
Flm. er kunnugt um, að meðal forráðamanna sveitarfélaga á „köldum svæðum“
hefur óánægja yfir misskiptingu þeirri, sem dæmi hafa verið nefnd hér um, farið
vaxandi. Eftir hina miklu olíuhækkun síðustu 2ja ára finnst mönnum þó að kasti
tólfunum.

Ed.

507. Nefndarálit
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um frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysía undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur athugað frumvarp þetta á sjö fundum. Fimm
fundir hafa verið sameiginlegir með fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar.
Ýmsir aðilar hafa komið til viðtals við nefndina og veitt margvislegar upplýsingar, m. a. skattanefndarmenn, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, seðlabankastjóri, rikisskattstjóri, skattrannsóknarstjóri, hagsýslustjóri, forstjóri Þjóðhagsstofnunar, fulltrúar A. S. í. o. fl.
Auk þess hafa nefndinni borist ýmis erindi, sem voru tekin til athugunar.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að frumvarpið verði samþykkt eins og það
var afgreitt frá neðri deild.
Alþingi, 25. apríl 1975.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Jón Helgason.

Oddur Ólafsson.

Jón G. Sólnes.

Ed.
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uin frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi i þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lifskjara.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarp þetta hefur verið til athugunar í rúman mánuð á sameiginlegum
fundum fjárhags- og viðskiptanefnda beggja deilda þingsins. 1 prentuðu nefndaráliti 1. minni hluta neðri deildar nefndarinnar er ítaleg grein gerð fyrir viðhorfum
Alþýðubandalagsins til efnahagsaðgerða ríkisstjórnarinnar á seinustu 8 mánuðum,
og er þar litlu við að bæta.
í stiútu máli sagt er það afstaða okkar Alþýðubandalagsmanna til frv. að við
erum meðmæltir skattalækkun, enda hefur núverandi rikisstjórn aukið stórlega
skattaálögur á þjóðina, m. a. með 2% hækkun söluskatts, um leið og hún hefur
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rýrt lífskjör almennings mjög verulega, svo að fólk á nú fyrir höndum að greiða
hæstu skatta, sem nokkurn tíma hafa verið á lagðir, með hlutfallslega minni tekjum
en fólk hefur haft um langt skeið. Við Alþýðubandalagsmenn teljum það rétta
stefnu, að talsverður hluti þessarar skattalækkunar sé framkvæmdur með afnámi
íöluskatts af matvörum og afnámi tolla af innfluttum ávöxtum. Við erum aftur á
móti andvigir þvi, að ríkisstj. rétti hlut rikissjóðs vegna þessara skattalækkana með
niðurskurði á ríkisútgjöldum, einkum þar sem sýnt er, að þessi niðurskurður á fyrst
og fremst að bitna á verklegum framkvæmdum víðs vegar um land.
Við viljum, að teknanna til að standa undir minnkuðum skatttekjum sé aflað
á tvennan hátt. Við viljum afnema verulegan hluta af hinum fáránlegu fyrningarheimildum skattalaga, sem nú eru í gildi, einhvern verðhækkunarstuðul fyrningarreglnanna og ákvæðin um flýtifyrningu. Ætla má, að þessi breyting ein hefði i för
með sér 1100—1200 millj. kr. auknar tekjur fyrir ríkissjóð.
t öðru lagi viljum við hækka tekjuskatt af hátekjum. Samkv. frv. ríkisstj. getur
tekjuskaltur orðið 40% af skattgjald* tekjum, en við leggjum til, að skattur á tekjur
hjóna, sem hafa meira en 1750 þús. kr. skattgjaldstekjur (þ. e. um 2 millj. 300 þús.
kr. brúttótekjur), verði 45% af því, sem er fram yfir 1750 þús. kr. og 50% af þvi,
sem er fram yfir 2 750 þús. kr. skattgjaldstekjur (3 millj. 700 þús. kr. brúttótekjur)
hjóna.
Með hliðsjón af þesfum tekjuöflunartill. teljum við sjálfsagt, að lækkun á útgjöldum ríkisins samkv. fjárl. ársins 1975 nemi ekki meira en 1500 millj. kr. Við
leggjum á það þunga áherslu, að þar verði einungis um að ræða lækkun rekstrarútgjalda, en þess verði gætt, að þessi niðurskurður hafi engin áhrif á fjárveitingar
til verklegra framkvæmda né á framlög til félagsmála. Við afgreiðslu fjárlaga 1975
varð furðulega mikil hækkun á almennum rekstrarútgjöldum ríkisins. Hækkaði
þessi liður milli áranna 1974 og 1975 um 76%. Við teljum þvi allmiklar líkur á því,
að skera mætti þar nokkuð niður að skaðlausu.
Ég hef hér gert grein fyrir afstöðu okkar Alþýðubandalagsmanna til tveggja
meginatriði þessa frv. Þriðja meginatriðið er fjármögnun framkvæmda og stofnlánasjóða með innlendu og erlendu lánsfé. Þar er mikið stórmál á ferðinni enda
ræðst hraðinn í uppbyggingu íslenskra atvinnuvega mjög af því, hvernig hagað er
fjármögnun fjárfestingarlánasjóðanna. Nú eru horfur á því, að opinberum fjárfestingarlánasjóðum verði haldið á þessu ári í meira svelti en verið hefur um langt
skeið. Á þetta einkum við Fiskveiðasjóð, Iðnlánasjóð og Stofnlánadeild landbúnaðarins, og bendir flest til þess, að þessir sjóðir geti engan veginn gegnt hlutverki
sínu vegna þess, hve smótt er til þeirra skammtað miðað við þarfirnar. Ég flyt því
till. um verulega aukna fjáröflun til stofnlánasjóða atvinnuveganna.
Frv. rikisstj., eins og það var afgr. frá Nd., einkennist í stuttu máli sagt af
samdráttar- og niðurskurðarstefnu ríkisstj. í atvinnu- og fjárfestingarmálum. Þessi
stefna er röng og háskaleg og getur haft hinar verstu afleiðingar fvrir atvinnuástand
í landinu og byggðaþróun víðs vegar um land.
Við Alþýðubandalagsmenn munum freista þess að koma fram gagngerum
breytingum á þessu frv. í samræmi við þau sjónarmið, sem ég hef hér lýst, en nái
þær ekki fram að ganga, munum við, enda þótt við séum samþvkkir nokkrum jákvæðum atriðum þessa frv., greiða atkv. á móti því.
Alþingi, 25. apríl 1975.
Ragnar Arnalds.
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um frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarp þetta og mcðferð þess öll af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnarflokkanna ber þess glöggt vitni, að rikisstjórnin er ekki þeim vanda vaxin að
stjórna efnahagsmálum þjóðarinnar. Það hljóta auðvitað að teljast undarleg vinnubrögð að samþykkja fjárlög í desember, en bera síðan fram frumvarp í mars,
þar sem heimilað er að kækka þessi fjárlög um allt að 3 500 millj. kr. Enn undarlegra verður málið allt, þegar haft er í huga, að þótt nú sé langt liðið á aprílmánuð hefur ríkisstjórnin enn enga grein gert sér fvrir þvi, hvaða útgjöld hún
ætlar að lækka um allt að 3 500 millj. kr. Enn ríkir m. ö. o. alger óvissa um rikisbúskapinn og opinberar framkvæmdir.
Svo sem kunnugt er, var frumvarp þetta lagt fram rneðan á samningaviðræðum
stóð inilli aðila vinnumarkaðarins. Afgreiðslu þess var hins vegar frestað, meðan
enn var óvíst, hvort samningar næðust eða ekki. Samningar tókust til bráðabirgða.
í því sambandi gaf hæstv. forsætisráðherra út yfirlvsingu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar 26. mars. Aðalatriði hennar var þetta:
,,Til þess að greiða fyrir samningum um kaup og kjör milli samtaka launafólks og vinnuveitenda og í trausti þess, að vinnufriður haldist, lýsir rikisstjórnin
vfir:
1. í efnahags- og fjármálafrumvarpi því, sem nú liggur fyrir Alþingi, eru tillögur ríkisstjórnarinnar um lækkun skatta og heimildir til lækkunar skatta, sem
numið gætu í heild allt að 2 000 millj. kr. Ríkisstjórnin mun á Alþingi beita sér
fyrir skattalækkun að þessu marki með það fyrir augum, að hún gagnist best
þeim, sem við erfið kjör búa.“
í 2. lið yfirlýsingarinnar kvaðst ríkisstjórnin munu beita sér fyrir þvi, að
innheimtu opinberra gjalda ársins 1975 verði dreift yfir lengri tima en ella hjá
þeim launþegum, sem í ár hafa sömu eða lægri peningatekjur en í fyrra. Og í 3.
lið yfirlýsingarinnar kveðst ríkisstjórnin rnunu beita sér fyrir því, að tekjutryggingarmark almannatrygginga hækki i sama hlutfalli og lægstu kauptaxtar í samningum Alþýðusambandsins og vinnuveitenda, og skuli hækkun almenns lífeyris
einnig ákveðin í samræmi við niðurstöður almennra kjarasamninga.
Skattaákvæði frumvarpsins, eins og það var, er það var lagt fram, voru þá
talin lækka skatta um 1 240 millj. kr. t vfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fólst þvi fyrirheit um að lækka skatta enn frekar sem næmi um það bil 800 millj. kr. Jafnframt
hét ríkisstjórnin því að gera það á þann hátt, sem „gagnist best þeim, sem við
erfið kjör búa“.
Samninganefnd Alþýðusambands Islands fjallaði, i beinu framhaldi af bráðabirgðasamningunum og vfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, um það, með hverjum hætti
fyrirhuguð viðbótarskattlækkun gæti gagnað þeim best, sem við erfið kjör búa.
Niðurstaða hennar kom fram í bréfi, sem samninganefndin sendi fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar 1. apríl. Þar segir m. a.:
„Eru það eindregin tilmæli samninganefndarinnar, að þvi fjármagni, sem nýting
heimildarákvæða V. kafla frumvarpsins mundi kosta rikissjóð, verði varið í sérstakan eða aukinn skattafslátt, sem kæmi til útborgunar með sama hætti og barnabætur, þegar svo stendur á, að skattafsláttur verður hærri en opinber gjöld viðkomanda.
Það er einróma skoðun nefndarinnar, að framangreind breyting mundi skila
hinum tekjulægri hagsbótum með miklum mun skýrari og óumdeilanlegri hætti
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en verða mundi með lækkun söluskatts og tolla um jafnháa upphæð í báðum tilvikum. Styðst sú skoðun m. a. við athugun Þjóðhagsstofnunar og þau augljósu
rök, að þeir, sem hafi meiri fjárráð, evði hærri upphæðum í kaup á söluskattskyldum og tollskyldum varningi en hinir tekjulægri. Sii aðferð, sem ákvæði V. kafla
friimvarpsins gerir ráð fyrir, mundi því skila minni hagsbótum til hinna efnaminni en hinna, sem betur eru settir, gagnstætt því, sem segir í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 26. fyrra mánaðar, og þeim tilgangi frumvarpsins, sem um er
rætt í athugasemdum við það. Fyrir þessa annmarka yrði hins vegar girt, ef skattafsláttur, svarandi til sömu kostnaðarupphæðar og gert er ráð fyrir í frumvarpinu,
kæini jafnt til allra, án tillits til tekna. Sá háttur mundi einnig, að okkar dómi,
skapa minni skatttæknileg vandamál en sá, sem frumvarpið gerir ráð fyrir.“
Síðan samninganefnd Alþýðusambandsins bar fram þessa ósk sína, eru liðnar
rúmar þrjár vikur. Gera má ráð fvrir, að ríkisstjórnin og stuðningsflokkar hennar
hafi notað þennan tima til þess að hugleiða vandlega tilmæli fulltrúa launþegasamtakanna. Hversu langur túni hefur liðið, án þess að afstaða væri tekin, gæti
bent til þess, að ekki hafi verið samstaða um málið milli stjórnarflokkanna og
kannske ekki innan þeirra heldur. En þær breytingar, sem gerðar voru á frumvarpinu í neðri deild, sýna niðurstöðu ríkisstjórnarinnar og stjórnarflokkanna. Tilmælum samninganefndar Alþýðusambandsins er algjörlega hafnað. Ákvæði frv.
um lækkun tekjuskatts og útsvars eru nú talin hafa í för með sér 1 380 millj. kr.
skattalækkun, en sú lækkun, sem nauðsynleg er til viðbótar, til þess að heildarlækkunin nái 2 000 millj. kr., á að gerast með lækkun tolla, en þó fyrst og fremst
með lækkun söluskatts á tilteknum vÖrutegundum,, en ekki á þann hátt, sem samninganefnd Alþýðusambandsins hafði óskað eftir, þ. e. ineð auknum skattafslætti,
sem komið gæti til útborgnnar. Enn virðist þó ekki hafa verið tekin ákvörðun um,
á hvaða vörum í öluskattur skuli lækka, og er hér enn eitt dæmi um ráðleysi ríkisstjórnarinnar. Þar eð samninganefnd Alþýðusambandsins hefur lýst þvi yfir, að það
sé skoðun sin, að lækkun söluskatts og tolla skili minni hagsbótum til hinna efnaminni en þeirra, sem betur eru settir, heldur en sú leið, sem hún hafði stungið upp á,
hlýtur samninganefndin að telja, að ekki sé staðið við 1. og mikilvægasta lið vfirlýsingar forsætisráðherra frá 26. mars. Ég vil einnig láta í ljós þá skoðun, að með
frv. eins og það er nú hafi ekki verið staðið við 1. lið yfirlýsingar forsætisráðherra.
Þjóðhagsstofnunin hefur gert samanburð á því, hver áhrif það hafi á kjör
hjóna með tvö börn á framfæri, ef 800 millj. kr. skattalækkun sé framkvæmd
annars vegar með frekari lækkun beinna skatta og hins vegar með lækkun óbeinna
skatta af matvælum. Niðurstaðan er sú, að tekjuskattslækkunarleiðin færði slíkri
fjölskyldu með 800 000 kr. tekjur 8.7% kjarabót, en söluskattslækkunarleiðin 8.4%
kjarabót. Miðað við 900 000 kr. tekjur yrðu tölurnar 8.0% og 7.8%, 1 000 000 kr.
tekjur 8.0% og 7.8%, 1 100 000 kr. tekjur 7.8% og 7.6% og 1 200 000 kr. tekjur
6.0% og 5.9%. Við öll þessi tekjumörk vrði kjarabótin meiri, ef tekjuskattslækkunarleiðin yrði farin en leið til lækkunar óbeinna skatta. í krónum talið er niðurstaða Þjóðbagsstofnunarinnar sú, að hjón með 2 börn og 800 000 kr. tekjur mundu
fá i viðbótarlækkun opinberra gjalda 12 900 kr. samkvæmt tekjuskattslækkunarleiðinni, en ekki nema 10 500 kr. eftir söluskattslækkunarleiðinni. Ef tekjurnar
væru 900 000 kr., væri munurinn 2 700 kr„ miðað við 1 000 000 kr. tekjur yrði hann
2100 kr„ við 1 100 000 kr. tekjur 1 800 kr. og við 1 200000 kr. tekjur 1 500 kr.
Það er á þessum athugunum Þjóðhagsstofnunar, sem samninganefnd Alþýðusambandsins hefur bvggt þá skoðun sina, að tekjuskattslækkun mundi færa meiri
hagsbætur en lækkun óbeinna skatta, sem næmi sömu upphæð. I umræðum um
málið í fjárhags- og viðskiptanefnd var enginn rökstuðningur lagður fram fyrir
því, að lækkun óbeinna skatta kæmi launþegum betur, en samkvæmt yfirlýsingu
forsætisráðherra ber að haga viðbótarlækkun opinberra gjalda þannig, að „hún
gagnist best þeim, sem við erfið kjör búa“.
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í samræmi við þessi sjónarmið flyt ég á sérstöku þingskjali tillögur um, að
hver einstaklingur fái viðbótarívilnun, þ. e. lækkun tekjuskatts og útsvars eða
greiðslu, sem svarar 4 300 kr. á einstakling, 8 600 kr. á hjón og 2 150 kr. á hvert
barn. Er þetta í samræmi við óskir samninganefndar Alþýðusambandsins, og er þá
að sjálfsögðu ekki gert ráð fyrir því, að heimildir frumvarpsins til samsvarandi
lækkunar tolla og söluskatts verði notaðar.
Þá er rétt að vekja athygli á þvi, að í frumvarpinu eins og það kemur frá neðri
deild er ekki að finna nein ákvæði varðandi 2. og 3. lið yfirlýsingar forsætisráðherra frá 26. mars, þ. e. um að innheimtu opinberra gjalda verði á árinu 1975
dreift á lengri tíma en ella hjá þehn inunþegum, sem í ár hafa sömu eða lægri
peningatekjur en í fyrra, né heldur um hækkun tekjutryggingarmarks og almenns
lífeyris. I nefndinni var að visu frá þvi skýrt, að við þessi fyrirheit yrði staðið.
Um hið fyrra þyrfti ekki lagasetningu, en vegna síðara atriðisins yrði öðrum lögum
breytt. Eðlilegast hefði þó verið, að skýr ákvæði hefðu verið sett um öll atriði
yfirlýsingar forsætisráðherra í þessum löguin.
Þingflokkur Alþýðuflokksins er andvigur ákvæðum frumvarpsins um flugvallagjald. í fyrsta lagi telur liann varhugavert að leggja á slikt gjald með þeim stutta
fyrirvara, sem, hér er ráðgerður. I öðru lagi telur hann tekjur af þessu gjaldi ekki
réttlæta þann skriffinnskukostnað, sein það hefði í för með sér, enda er hliðstætt
gjald ekki innheimt í nálægum löndum. En mikilvægast er þó, að gjaldið mun
skipta verulegu máli í augum efnalítils fólks og torvelda því að njóta orlofs erlendis, en skiptir hins vegar litlu eða engu máli fyrir hina tekjuháu eða þá, sem
fá ferðakostnað sinn greiddan af fyrirtækjum eða opinberum aðilum.
Fyrst með frumvarpi þessu eru gerðar veigamiklar breytingar á skattakerfinu,
telur þingflokkur Alþýðuflokksins rétt að minna á tillögur þær, sem flokkurinn
hefur áður gert um sérsköttun hjóna. Þegar núgildandi skattalög voru sett vorið
1972, var af hálfu þingflokks Alþýðuflokksins flutt tillaga um, að kona skuli verða
sjálfstæður skattþegn, hvort sem hún væri gift eða ekki og hvort sem hún ynni utan
heimilis eða á heimili. Hugmyndinni var vel tekið af þáverandi fjármálaráðherra.
Núverandi fjármálaráðherra hefur einnig lýst yfir skilningi á nauðsyn þess, að
gerðar verði breytingar á núverandi skipan. En ekkert hefur enn gerst í málinu.
Þess vegna er enn vakin athygli á nauðsyn breytinga.
Kjarni þessa máls er, að það á auðvitað engin áhrif að hafa á skattgreiðslu
konu, hvort hún hefur gifst eða ekki. Það er kunnara en frá þurfi að segja, að lengst
af galt kona þess herfilega, ef hún var gift og aflaði sér sjálfstæðra tekna, þar eð
tekjur hennar voru lagðar við tekjur eiginmannsins og þannig greiddur af þeim
hlutfallslega miklu hærri skattur en af hliðstæðum tekjum ógiftrar konu. Þetta
hefur eflaust átt sinn þátt í því, að karl og kona hafa oft valið þann kost að búa
saman án hjónabands, ef það varð til þess að létta skattbyrði. Nokkrar ráðstafanir
hafa að vísu verið gerðar á undanförnum árum til þess að bæta úr þessu. Eina fullnægjandi ráðstöfunin er þó sú, að telja konu jafnan sjálfstæðan skattþegn, án tillits
til stöðu hennar í þjóðfélaginu innan hjónabands eða utan, enda er það eitt í samræmi
við nútímasjónarmið varðandi mannréttindi. Til þess að þetta geti orðið verður að
ætla konu nokkurn hluta af tekjum eiginmanns sem laun hennar fyrir vinnu á heimilinu, og af þeim tekjum á hún að sjálfsögðu að greiða opinber gjöld. Skattar eiginmanns minnka þá hins vegar á móti. Sú hugmynd að skipta tekjum hjóna til helminga
mundi vera tekjuháu fólki óeðlilega hagstæð og ekki vera í samræmi við þau sjónarmið um rétímæta stighækkun tekjuskatts og útsvars, sem núgildandi skattakerfi
grundvallast á.
Alþingi, 25. april 1975.
Jón Árm. Héðinsson.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Ed.

510. Breytingartillögur

[204. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (JÁH).
1. Við 9. gr.
a. 1. mgr. B-Iiðar orðist svo:
Persónuafsláttur heimilisfastra rnanna hér á landi, sem skattskyldir eru
samkvæmt 1. gr. laga þessara, skal vera sem hér segir:
1. Fyrir einstaklinga, sbr. þó 3. tl., og hvort hjóna, sem telja fram hvort i
sínu lagi 101 300 kr.
2. Fyrir hjón, sem samsköttuð eru 153 600 kr.
3. Fyrir einstætt foreldri, sem heldur heimili og framfærir þar börn sin,
sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs sem skattur er lagður
á, 153 600 kr.
b. 1. mgr. C-Iiðar orðist svo:
Með hverju barni, sem heimilisfast er hér á landi, þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn, sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess
almanaksárs þegar skattur er lagður á og er á framfæri heimilisfastra manna
hér á landi sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga þessara, skal ríkissjóður
greiða barnabætur til framfæranda barnsins er nemi 32 150 kr. með fyrsta
barni og 47 150 kr. með hverju barni umfram eitt. Þó skal fjárhæð barnabóta skert um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem framfærandi hefur
fengið erlendis á skattárinu vegna barnsins.
2. Aftan við ákvæði til bráðabirgða í lok II. kafla (á eftir 12. gr.) bætist nýr stafliður, svo hljóðandi:
Ríkisstjórnin skal halda áfram athugun á skattakerfinu og leggja niðurstöður þeirrar athugunar fyrir næsta Alþingi. í því sambandi skal athugað sérsíaklega, að hvort hjóna um sig verði sérstakur skattgreiðandi, þannig að vinni
hjón utan heimilis, skuli hvor aðili greiða tekjuskatt af þeim tekjum, sem
hann vinnur fyrir. Vinni annar aðilinn utan heimilis, skuli þeim, sem engar
tekjur hefur, reiknaður til tekna hluti af tekjum hins, þó aldrei hærri fjárhæð
en helmingur af tekjum hans.

Ed.

511. Breytingrartillögur

[204. máll

við frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og trevsta undirstöðu atvinnu og lifskjara.
Frá Ragnari Arnalds.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Ríkisstjórninni er heimilt að lækka almenn rekstrarútgjöld samkv. fjárlögum ársins 1975 um allt að 1500 milljónir króna, enda sé þess gætt að slík
lækkun útgjalda hafi engin áhrif á fjárveitingar til verklegra framkvæmda né
heldur á framlög til félagsmála.
2. Við 2. gr. Við greinina bætist:
Þó skal framangreindur frádráttur vegna vinnu eiginkonu bónda við bú-

rekstur aldrei nema lægri fjárhæð en 268 000 kr., enda gegni hún ekki öðrum
launuðum störfum.
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3. Við 9. gr.
a. A-liður orðist þannig:
Tekjuskattur þeirra raanna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum
þessum, skal reiknast svo:
1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sinu lagi: Af fyrstu
600 000 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af skattgjaldstekjum yfir 600 000
kr., en undir 1 500 000 kr. greiðist 40%, af skattgjaldstekjum 1 500 000 kr.
til 2 500 000 kr. greiðist 45% og af skattgjaldstekjum yfir 2 500 000 kr. greiðist 50%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 1. eða
3. tl. B-liðar þessarar greinar, eftir þvi sem við á.
2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. taga þessara og einstökum. foreldrum, sem halda heimili og framfæra þar börn sín: Af fyrstu 850 000
kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af skattgialdstekjum 850 000 kr., en undir
1 750 000 kr. greiðist 40%, af skattgjaldstekjum 1 750 000 kr. til 2 750 000 kr.
greiðist 45% og af skattgjaldstekjum vfir 2 750 000 kr. greiðist 50%. Frá
þeirri fjárhæð skal siðan dreginn persónuafsláttur skv. 2. tl. B-liðar þessarar greinar.
b. 2. málsgr. C-liðar orðist svo:
Af heildarupphæð barnahóta greiðast til framfæranda barns 20 000 kr.
með hverju barni. Upphæðin hreytist í samræmi við skattvísitölu. Eftirstöðvum
skal varið til greiðslu eftirtalinna opinberra gjalda framfærandans í þessari
forgangsröð:
1. Tekjuskatts sem á er lagður á greiðsluárinu skv. A-lið þessarar greinar.
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð á greiðsluárinu.
3. Ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum.
4. Útsvars sem á er lagt á greiðsluárinu.
5. Aðstöðugjalds sem á cr lagt á greiðsluárinu.
c. 3. málsgr. C-liðar orðist svo:
Eftirstöðvar, ef einhver.jar verða, greiðast framfæranda. Framfærandi getur
farið fram á að heildarunphæð barnabóta renni óskert til greiðslu ofantalinna
opinberra gjalda. Fjármálaráðherra skal ákveða gjalddaga útborgaðra barnabóta ár hvert. Búi foreldrar barns, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess
almanaksárs þegar skattur er á lagður, saman ógift telst faðir barnsins framfærandi þess skv. þessum staflið, en heimilt er samkvæmt reglugerð, sem fjármálaráðherra setur, að draga frá barnabótum greiðslu opinberra gjalda móður
barnsins (barnanna) að þvi marki sem eftirstöðvum nemur á sama hátt og í
sömu forgangsröð og fyrir er mælt í 2. mgr. þessa stafliðar.
4. Við ákvæði til bráðabirgða i lok II. kafla á eftir 12. gr. bætist nýr stafliður, svo
hljóðandi:
Við álagningu tekju- og eignarskatts árið 1975 sknlu fyrningar reiknaðar
samkv. ákvæðum 15. gr. gildandi skattalaga, með því fráviki, að engar flýtifyrningar skulu leyfðar né heldur verðbreytingar eigna samkvæmt verðhækkunarstuðli. Afskriftaverð (afskriftastofn) eigna skal þvi vera hið sama og s. 1.
ár, eða hliðstætt sé um nýjar eignir að ræða.
5. Við 16. gr. Fvrri efnismálsgr. orðist svo:
1. mgr. 26. gr. laga nr. 8/1972 hljóði svo:
Útsvar skv. 25. gr. hjá hjónum. sem telja fram sameiginlega, og einstæðum
foreldrum, sem hafa fyrir heimili að sjá, skal lækka um 10500 kr. og útsvar
einstaklinga um 7 500 kr. Telji hjón fram hvort í sinu lagi skal hvort um sig
fá samsvarandi lækkun og einstaklingur. Fyrir hvert barn innan 17 ára aldurs,
sem gjaldandi hefur á framfæri sínu, skal lækka útsvar hans um 2 700 kr.
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Hafi gjaldandi fleiri en 3 börn innan 16 ára aldurs á framfæri sinu skal enn
fremur lækka útsvar hans um 5 400 kr. fyrir hvert barn umfram 3. Fjárhæðir
þessar skulu breytast í samræmi við skattvísitölu eins og hún er á hverjum
tíma, sbr. 53. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum.
6. 32. gr. orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd rikissjóðs að taka erlent lán að
jafnvirði allt að 5600 millj. kr. Af þeirri fjárhæð er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði 2800 millj. kr., cn 2800 millj. skal ráðstafað svo sem fyrir er mælt
í 33. gr.
7. Við 33. gr. Við upptalningu undir orkumál bætist nýr stafliður:
f. Stofnlína milli Suðurlands og Norðurlands og undirbúningur að stofnlínum frá því orkuveitusvæði til Vestfjarða og Austfjarða.

Nd.

512. Frumvarp til laga

[257. mál]

um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 29. mars 1961.
Flm.: Gunnlaugur Finnsson, Karvel Pálmason, Sighvatur Björgvinsson,
Garðar Sigurðsson, Ólafur G. Einarsson.
1. gr.
40. gr. laganna orðist svo:
I hreppum, þar sem sveitarstjóri er ekki starfandi, skulu oddvitar eiga rétt
á launum úr sveitarsjóði vegna starfa sinna skv. 39. gr. Skulu laun oddvita vera
6% af rekstrartekjum sveitarsjóðs og fyrirtækja sveitarfélaga.
Ef um er að ræða sérstakar, umfangsmiklar framkvæmdir á vegum sveitarfélags, sem oddviti sér um, skal oddviti eiga rétt á sérstakri þóknun fyrir þau
störf skv. ákvörðun sveitarstjórnar.
Láti oddviti í té húsnæði og aðra aðstöðu vegna skrifstofuhalds, fundahalda
o. fl. í þágu sveitarfélags, á hann rétt á sérstakri greiðslu fyrir þá þjónustu, og
skal hreppsnefnd meta hana hverju sinni.
I hreppum, þar sem sveitarstjóri er starfandi, skal þóknun oddvita ákveðin
með sama hætti og annarra sveitarstjórnarmanna, skv. 24. gr.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976.
Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur það farið í vöxt, að sveitarstjórar hafa verifi
ráðnir framkvæmdastjórar í hreppum. Hafa sveitarstjórar þannig tekið við framkvæmdastjórastörfum af oddvitum. Augljóst er þó, að hinir minni hreppar geta
ekki af fjárhagsástæðum ráðið sér sveitarstjóra í fullt starf til að gegna framkvæmdastjórastörfum fyrir sveitarfélagið og verða hinir kjörnu oddvitar þar að
gegna þeim störfum meira og minna sem aukastörfum samhliða aðalstörfum
Oddvitastarf er borgaraleg skylda, skv. 23. gr. sveitarstjórnarlaga, sem menn
geta ekki skorast undan. Þó hefur þess orðið vart i sívaxandi mæli á undanförnum
árum, að sveitarstjórnarmenn hafi skorast undan að gegna oddvitastörfum, aðallega af tvennum ástæðum. Oddvitastörf eru mjög erilsöm og oddvitalaun hafa
verið mjög lág og í engu samræmi við almennt kaupgjald í landinu. Margir oddvitar hafa kvartað yfir þessu og óskað lagfæringa. Er frumvarpi þessu ætlað að
bæta að nokkru launakjör oddvita.
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Oddvitalaun eru nú 4% af tekjum, sem oddvitar innheimta fyrir sveitarsjóð,
og auk þess visst gjald miðað við íbúafjölda sveitarfélagsins. Gjald þetta var s. 1.
ár, 195 kr. á íbúa.
í frv. er lagt til, að oddvitalaun verði 6% af öllum rekstrartekjum sveitarfélagsins.
Miðað við s. 1. ár mundi þessi breyting þýða um 39—50% hækkun á launum
oddvita.
Fylgiskjal.

Samanburður á oddvitalaunum í nokkrum sveitarfélögum
skv. gildandi reglum og reglu frumvarpsins.
Árslaun

Hreppur með 573
_
_ 408
_ 306
_
— 266

Ed.

íbúa ............. ................
—
............. ................
—
............. ................
—
............. ................

Skv. núgildandi
reglum
þús. kr.

Skv.
reglum
frv.
þús. kr.

730
480
248
274

1017
768
372
320
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Hækkun

%
33
37
50
50

[258. mál]

um Viðlagatryggingu íslands.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.

Setja skal á fót stofnun, er hafi það hlutverk að tryggja gegn tjóni af völdum
náttúruhamfara.
Stofnun þessi nefnist Viðlagatrygging íslands. Hún skal hafa heimili og varnarþing í Reykjavík.
2. gr.
Stjórn stofnunarinnar skulu skipa fimm menn. Skulu tveir kosnir af Sameinuðu
Alþingi, einn skal valinn af þeim vátryggingarfélögum, sem innheimta iðgjöld, sbr.
3. mgr. 8. gr., en tryggingarráðherra skipar tvo og skal annar vera formaður. Varamenn skulu valdir á sama hátt. Stjórnarmenn skulu skipaðir til fjögurra ára í senn.
3. gr.
Stjórn Viðlagatryggingar íslands skal gera sérstakt samkomulag við Seðlabanka
íslands um vörslu og ávöxtun fjár og bókhald stofnunarinnar. Við ávöxtun skal
leitast við að tryggja verðgildi fjárins svo sem unnt er á hverjum tíma. Óheimilt
er að ráðstafa fé stofnunarinnar til almennra útlána. Reikningar stofnunarinnar
skulu endurskoðaðir, samkvæmt reglum um endurskoðun reikninga Seðlabankans.
Reikningarnir skulu birtir árlega i Lögbirtingablaði.
4. gr.
Viðlagatrygging íslands skal vátryggja gegn beinu tjóni af völdum eftirtalinna
náttúruhamfara: Eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða.
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5. gr.
Vátryggingarskyldar eru allar húseignir og lausafé, þar með taldar vörubirgðir,
vélar og tæki, sem brunatryggðar eru hjá vátryggingarfélagi, er starfsleyfi hefur
hér á landi.
Tryggingarskyldan nær einnig til lausafjár, sem tryggt er samsettri tryggingu,
er innifelur brunatryggingu, enda flokkist slík trygging undir eignatryggingar.
6. gr.
Vátryggingarfjárhæðir skulu vera hinar sömu og brunatryggingarfjárhæðir á
hverjum tíma.
7. gr.

Eigin áhætta vátryggðs skal vera 5% af liverju tjóni, þó eigi lægri fjárhæð en
kr. 100 000.00. Lágmark þetta má hækka eða lækka með reglugerð að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar.
8' gr*
Árleg iðgjöld skulu vera 0.25%c af vátryggingarfjárhæðum tryggðra verðmæta.
Nú er hrein eign stofnunarinnar meiri en 2%c af áætluðum vátryggingarfjárhæðum i lok árs og skal þá lækka iðgjöld um lielming. Verði hrein eign meiri en
3%0 af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, skal innheimta iðgjalda falla
niður. Fari eignin niður fyrir 2%o af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok
árs, skal hefja innheimtu fullra iðgjalda að nýju. Fari hrein eign niður fyrir 1%O
af áætluðum vátryggingarfjárhæðum í lok árs, er stjórn stofnunarinnar heimilt að
innheimta iðgjöld, sbr. 1. mgr., með 100% álagi þar til 2%0 markinu er náð.
Vátryggingarfélög þau, er brunatryggja eignir þær, sem tryggðar eru hjá stofnuninni, sbr. 5. gr., skulu innheimta iðgjöld til hennar ásamt brunatryggingariðgjöldum, enda skulu þau hafa sama gjalddaga.
Iðgjöld af tryggingum húseignar njóta lögveðréttar i hinni tryggðu húseign
ásamt lóð eða landi, er hún stendur á.
Um innheimtu iðgjalda með uppboði eða lögtaki skal, eftir því sem við á, fara
eftir reglum 18. gr. laga nr. 9/1955, 6. gr. laga nr. 25/1954, sbr. 2. gr. laga nr. 37/1965
og 5. gr. laga nr. 59/1954, sbr. 1. gr. laga nr. 93/1965.
9. gr.
Telji vátryggður að gerst hafi bótaskyldur tjónsatburður, skal hann tilkynna
það vátryggingarfélagi því, er selt hefur honum vátrygginguna, svo fljótt sem
unnt er, og í síðasta lagi innan 30 daga frá þvi að atburðurinn gerðist. Geri hann
það ekki, er niður fallinn allur réttur hans til bóta.
Vátryggingarfélag, er fær slíka tilkynningu, skal innan viku frá því, að tilkynning barst því, tilkynna stjórn Viðlagatryggingar Islands um tjónsatburðinn.
Þegar vátryggingarfélag eða stjórn Viðlagatryggingar íslands fær tilkynningu eða
vitneskju um tjón, sem ætla má að geti fallið undir tryggingu þessa, skal, svo fljótt
sem unnt er, gera ráðstafanir til að fá úr því skorið, hvort um sé að ræða bótaskylt
tjón af völdum náttúruhamfara, og láta meta skaðann.
10. gr.

Rísi ágreiningur um, hvort bótaskyldur tjónsatburður hafi gerst eða að tjón
sé bótaskylt, skal stjórn stofnunarinnar úrskurða málið. Vilji tjónþoli cigi
sætta sig við úrskurð stjórnarinnar, skal hann innan 30 daga frá því, að honum
barst tilkynning hennar, skjóta ágreiningnum til hamfaranefndar. Hamfaranefnd
skal skipuð af ráðherra til 4 ára og eiga sæti í henni þrír menn. Einn skal skipaður
samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Islands og skal hann vera formaður. Annar
skal skipaður eftir tilnefningu Veðurstofu Islands og hinn þriðji samkvæmt tilnefningu raunvísindadeildar Háskóla íslands.
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.
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11- gr.
Hafi bótaskyldur tjónsatburður gerst, skal stjórnin ákveða, hverjar séu nauðsynlegar ráðstafanir til björgunar tryggðum verðmætum og til að hindra frekara
tjón á þeim. Stofnunin skal bera kostnað af slíkum aðgerðum. Aðgerðir þessar
skulu, svo sem kostur er, framkvæmdar í samvinnu við Almannavarnir og aðra
aðila, sem með slík mál hafa að gera.
12. gr.
Vátryggingarfélag það, er tjónþoli hefur tryggt hjá, skal að jafnaði hafa á hendi
tjónsuppgjör. Stjórn stofnunarinnar getur ákveðið, hve stórt tjón vátryggingarfélag
megi gera upp. Náist ekki samkomulag um tjónsuppgjör við tjónþola eða tjón nemi
hærri fjárhæð en vátryggingarfélagi er heimilt að gera upp, skal stjórnin hafa á
hendi uppgjör í samráði við fulltrúa frá vátryggingarfélagi því, er hlut á að máli.
Verði verulegt tjón hjá mörgum vátryggðum samtímis, sem hafa brunatryggt
hjá fleiri en einu vátryggingarfélagi, getur stjórnin ákveðið, að hún skuli hafa allt
tjónsuppgjör á hendi í samráði við fulltrúa þeirra vátryggingarfélaga, sem hlut
eiga að máli.
13. gr.
Heimilt er að lækka eða synja alveg um bætur:
a. Þegar hús, sem tjón verður á, er reist á stað, sem almennt var vitað fyrirfram,
að var hættulegur með tilliti til snjóflóða, skriðufalla eða vatnsflóða. Það telst
ætíð almennt vitað i þessu sambandi, ef hús á sama stað hefur oftar en einu
sinni orðið fyrir sams konar tjóni.
b. Þegar styrkleiki húss, byggingarlag og byggingarhættir eru óforsvaranlegir
miðað við þær aðstæður, sem algengar eru á byggingarstað, og Ijóst er, að tjón
hefur orðið meira af þessum sökum.
Nú er bóta vegna tjóns á húseign synjað eða þær lækkaðar vegna atvika, er
um ræðir hér að framan, og gilda þá sömu reglur um lausafé það, sem í þeim er
geymt.
14. gr.
Nú vill tjónþoli eigi sætta sig við tjónsuppgjör og er honum þá heimilt að
skjóta málinu til uppgjörsnefndar, en gera skal hann það innan fjögurra vikna
frá því, að honum barst endanleg ákvörðun stofnunarinnar.
Uppgjörsnefnd skal skipuð af tryggingamálaráðherra til 4 ára. í nefndinni
skulu eiga sæti þrír menn. Einn skal skinaður eftir tilnefningu Hæstaréttar og
skal hann vera formaður, annar eftir tilnefningu lagadeildar Háskóla Islands og
hinn þriðji án tilnefningar.
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.
15. gr.
Vátryggingarbætur skulu inntar af hendi svo fljótt sem unnt er.
Allar kröfur á hendur stofnuninni fyrnast á tveimur árum frá því að náttúruhamförum þeim lauk, sem orsökuðu tjónið.
16. gr.
Nú eru tryggðar eignir veðsettar og nær þá veðrétturinn til tryggingarbóta.
17. gr.
Bótaskylda Viðlagatryggingar íslands vegna hvers tjónsatburðar takmarkast
við 5%0 af heildarvátryggingarfjárhæð í upphafi hvers árs.
Nemi heildarfjárhæð bótaskyldra tjóna vegna eins tjónsatburðar hærri fjárhæð,
skal hlutur allra tjónþola skerðast í sama hlutfalli.
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Ríkissjóður endurtryggir án iðgjalds þann hluta einstaks tjóns, sem er umfram
'i%0 af samanlögðum vátryggingarfjárhæðum í upphafi hvers árs.
Heimilt er stofnuninni að endurtryggja frekar eigin áhættu sína innanlands
eða erlendis.
Nú verða bótaskyld tjón það mikil á einu ári, að eignir og endurtryggingar
nægja ekki til að greiða þau, sbr. 1. mgr. 17. gr. og er stjórninni þá heimilt að taka
lán til að geta fullnægt skuldbindingum stofnunarinnar. Ríkissjóður skal taka
sjálfsskuldarábyrgð á slíkum lánum.
19. gr.
Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita fé til að styrkja framkvæmdir, sem
ætlað er að varna tjóni af völdum náttúruhamfara.
20. gr.
Viðlagatrygging íslands skal vera undanþegin greiðslu tekju- og eignarskatts
til ríkissjóðs og útsvari og aðstöðugjaldi til sveitarsjóða. Skjöl stofnunarinnar skulu
vera undanþegin stimpilgjaldi.
21. gr.
Viðlagatrygging Islands skal taka við eigniun og skuldum Viðlagasjóðs hinn
1. janúar 1977, enda falla þann dag úr gildi lög nr. 4 frá 27. mars 1973 og lög nr.
5 28. febrúar 1975, svo og öll lög um breytingu á þeim lögum.
Nemi skuldir Viðlagasjóðs þann dag meiru en eignir, skal ríkissjóður greiða
þann mun.
22. gr.
Stjórnin skal semja við vátryggingarfélög þau, sem taka að sér störf fyrir stofnunina, um endurgjald fyrir þau. Náist ekki samkomulag um endurgjaldið skal tryggingamálaráðherra skera úr deilu.
Tryggingamálaráðherra skal að fengnum tillögum stjórnarinnar setja með reglugerð nánari ákvæði um allt, sem varðar framkvæmd laga þessara.
23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1975.
Greinargerð með frumvarpi til laga um Viðlagatryggingu.
Með bréfi dags. 30. desember 1974 skipaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
Ásgeir Ólafsson, forstjóra,
Benedikt Sigurjónsson, hæstaréttardómara og
Bjarna Þórðarson, tryggingafræðing
í nefnd, er fékk það hlutverk
,.að gera tillögur um fyrirkomulag skyldutrygginga, er bæti tjón á húseignuin
og lausafé af völduin náttúruhamfara, svo sem jarðskjálfta, eldgosa, snjóflóða,
skriðufalla, flóða og ofviðra og semja frumvarp til laga um slikar tryggingar."
Nefndin kynnti sér gögn um fyrirkomulag slíkra trygginga í ýmsum löndum,
sem líkt er ástatt um og hérlendis hvað náttúruhamfarir snertir, s. s. í Japan, Nýja
Sjálandi, Sviss, Austurriki, Noregi og víðar.
Tryggingar þær, sem starfræktar eru i þessum löndum, eru um margt ólíkar,
en segja má að eftirtalin fjögur atriði séu lík hjá þeim flestum.
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1. Skylt er að kaupa tryggingu gegn náttúruhamförum sem viðauka við brunatryggingu húseigna og lausafjár.
2. Vátryggingarfélögin innheimta iðgjöldin.
3. Ríkið er endurtryggjandi, þegar um meiri háttar tjón er að ræða.
4. Fremur há eigin áhætta hinna tryggðu.
Við samning þessa frumvarps hefur nefndin haft þessi meginatriði í huga.
Um þörfina fyrir náttúruhamfaratryggingu hér á landi þarf vart að fjölyrða
nú. Nýfengin og dýrkeypt reynsla af eignatjóni í eldgosinu í Vestmannaeyjum 1973
og í snjóflóðunum i Neskaupstað á sl. ári er enn í fersku minni.
Þegar skyggnst er til baka, kemur í ljós, að sagan geymir upplýsingar um, að
af og til hefur þjóðin orðið fyrir geysilegu tjóni af völdum náttúruhamfara ýmiss
konar — einkum þó eldgosa, jarðskjálfta, snjóflóða og skriðufalla.
Árið 1784 lögðu t. d. jarðskjálftarnir 14. og 16. ágúst um 400 bæi í rúst í Árnesog Rangárvallasýslu og í jarðskjálftanum 1896 varð einnig meira og minna tjón á 971
býli í sömu sýslum. Árið 1934 varð mikið tjón á Dalvík og víðar. Skriðuföll og
snjóflóð hafa líka valdið miklu eignatjóni og það sem verra er, þau hafa tekið mikinn
toll af mannslífum, einkum snjóflóðin. Vitað er að milli 5 og 6 hundruð manns hafa
farist í snjóflóðum hér á landi. Flestir hafa farist, er snjóflóð féll á hús og má
því gera sér í hugarlund þau miklu verðmæti, sem eyðilagst hafa. Þá er og vitað
að mikil verðmæti hafa eyðilagst í snjóflóðum og skriðuföllum, þótt ekki yrði
manntjón.
Löggjafinn hefur ótvírætt sýnt og raunar þjóðin öll, að fullur vilji er fyrir
hendi að bæta slík tjón.
í landinu eru nú starfandi tveir sjóðir, sem hafa það hlutverk að veita aðstoð
vegna tjóna af völdum náttúruhamfara. Viðlagasjóður, sem starfar samkv. lögum
nr. 4 frá 27. mars 1973 og nr. 5, 28. febrúar 1975 og hefur það hlutverk m. a. að
bæta tjón af völdum eldgossins í Vestmannaeyjum og snjóflóðanna í Neskaupstað.
Þegar þessum verkefnum er lokið, sem áætlað er að verði í árslok 1976, er gert ráð
fyrir að starfsemi hans verði lögð niður, en eignir og skuldir, eins og þær þá verða,
renni til Viðlagatryggingarinnar, sbr. 22. gr. frumvarpsins.
Hinn sjóðurinn er Bjargráðasjóður, sem starfar nú samkvæmt lögum nr. 51,
26. maí 1972. Bjargráðasjóði er skipt í tvær deildir, almenna deild og búnaðardeild.
Fjárhagsaðstoð beggja þessara deilda er ýmist fólgin í styrkveitingum eða veitingu
vaxtalausra lána. Frumvarp það, er hér liggur fyrir um, Viðlagatryggingu, gerir ráð
fyrir því að eingöngu verði um eignartryggingu að ræða, er bæti tjón af völdum
tiltekinna náttúruhamfara. Starfsemi Viðlagatryggingar grípur því eigi inn á svið
þessara sjóða. Þó er ljóst, að tryggingin mun létta mjög á almennri deild Bjargráðasjóðs, þar eð Bjargráðasjóður mun yfirleitt ekki veita lán eða styrki, þegar vátrygging
er fyrir hendi.
Tilgangur með því að koma á fót Viðlagatryggingu þeirri, er frumvarp þetta
gerir ráð fyrir, er sá að vera fyrirfram viðbúinn með fjármagn og reglur, hvernig
bæta skuli, ef menn verða fyrir eignatjóni af völdum náttúruhamfara, og um leið
að tryggt sé, að allir sitji við sama borð í þessu efni. Tjónið, sem einstaklingur bíður
af völdum náttúruhamfara, er jafn tilfinnanlegt fyrir hann, hvort heldur hann
verður einn fyrir því eða fleiri samtímis.
Nefndin lítur svo á, að Viðlagatrygging Islands eins og stofnunin er nefnd í
frumvarpinu, þurfi ekki að ráða fast starfsfólk. Heldur er gert ráð fyrir þvi, að
stjórn hennar semji við Seðlabanka Islands um vörslu og ávöxtun sjóða stofnunarinnar og hann annist bókhald hennar. Leggja verður áherslu á, að sjóðirnir séu
eins vel verðtryggðir á hverjum tíma og kostur er. Óheimilt er að verja þeim til
almennra útlána.
Lagt er til, að innheimt verði tiltölulega vægt iðgjald af hinum tryggðu verðmætum eða 0.25%o. Er áætlað, að ársiðgjöld nemi in. v. núverandi verðlag um kr.
150 miljónum. Þá er reiknað með, að heildarverðmæti hins tryggða séu 600 miljarðar.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Gert er ráð fyrir því, að hámarksbsetur, sem stofnunin bæti í einu og sama tjóni,
verði 5%0 af vátryggingarverðmætinu eða sem næst 3 miljarðar miðað við þær tölur,
er að ofan getur.
Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:
Um 1. gr.
Hér er skýrgreint hlutverk stofnunarinnar, nafn hennar, heimili og varnarþing.
Um 2. gr.
í þessari grein er kveðið á um val stjórnarmanna.
Um 3. gr.
Skv. þessari grein skal stjórn stofnunarinnar gera samkomulag við Seðlabanka
íslands um ávöxtun og vörslu fjár stofnunarinnar og skal ieitast við að tryggja
sem best verðgildi fjárins. Ætti þetta að hafa í för með sér nokkurn sparnað.
Um 4. gr.
Hér er kveðið á um til hvaða náttúruhamfara tryggingin skuli taka.
Nefndin hefur ekki talið rétt, að tryggingin taki til tjóna af völdum ofviðra.
Væru slík tjón bótaskyld, mundi það fjölga mjög bótaskyldum atburðum og auka
umsvif stofnunarinnar, auk þess sem afar erfitt er að skilgreina hugtakið ofviðri.
Auk þess má benda á, að foktryggingar eru orðnar allalgengar.
Um 5. gr.
í þessari grein er skýrgreint, hvaða verðmæti eru vátryggingarskyld. Gert er
ráð fyrir, að öll verðmæti, sem brunatryggð eru sem slík, séu vátryggð skv. lögum
þessum.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 7. gr.
Hér er kveðið á um eigin áhættu sérhvers vátryggðs og gert ráð fyrir að hún
verði 5% af hverju tjóni og þó eigi lægri en kr. 100 000.00. Nefndin telur eðlilegt að
eigin áhætta sé nokkur til þess að koma í veg fyrir afskipti af óverulegum tjónum,
sem ætla verður að tjónþoli geti borið sjálfur.
Um 8. gr.
í þessari grein er kveðið á um iðgjöld þau, er greiða skal af hinum tryggðu
verðmætum. Er gert ráð fyrir, að þau nemi 0.25%o af vátryggingarfjárhæðum. Áætlað
er, að heildarvátryggingarfjárhæð nemi nú um 600 miljörðum króna og mundu
árleg iðgjöld þá nema um 150 miljónum króna. Verði hrein eign stofnunarinnar
meiri en 2%0 af heildarvátryggingarfjárhæð eða 1.2 miljarðar, miðað við fjárhæðir
í dag, lækka iðgjöld um helming og fari eignin yfir 3%c, eða 1.8 miljarða, fellur
iðgjaldsinnheimta niður. Fari eignin niður fyrir 2%0 markið, skal hefja fulla iðgjaldsinnheimtu að nýju. Fari hrein eign niður fyrir 1%„ af vátryggingarfjárhæðum
eða sem svarar 0.6 miljörðum, er gert ráð fyrir heimild til handa stjórn stofnunarinnar um að innheimta iðgjöld með 100% álagi, þar til 2%o markinu hefur verið náð.
Skoðanir nefndarmanna voru allskiptar um framangreind atriði. Annars vegar
voru uppi sjónarmið um verulega minni sjóðsmyndun og hærri viðbótariðgjöld og
hins vegar um meiri sjóðsmyndun og lægri viðbótariðgjöld.
Þá er í greininni gert ráð fyrir, að þau vátryggingarfélög, sem brunatryggja
eignir þær, sem falla undir trygginguna, skulu innheimta iðgjöldin. Nefndin telur
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það heppilegustu tilhögunina, þar eð þá þarf ekki að koma á fót sérstöku innheimtukerfi, sem yrði til muna dýrara í framkvæmd.
Iðgjöld af tryggingum húseigna skulu njóta lögveðréttar, eins og iðgjöld lögboðinna brunatrygginga húseigna — og fara skal um innheimtu þeirra með uppboði
eða lögtaki á sama hátt.
Um 9. gr.
Mjög brýnt er, að þeir, sem fyrir bótaskyldu tjóni verða, tilkynni um það hið
fyrsta, svo unnt sé að ganga úr skugga um bótaskyldu og bótafjárhæð. Skv. þessari
grein er gert ráð fyrir, að réttur til bóta falli niður, ef tilkynning berst ekki innan
30 daga frá því að tjónsatburðurinn varð.
Skal tilkynna vátryggingarfélagi því, er innheimtir iðgjöldin og það skal aftur
lilkynna stjórn stofnunarinnar innan viku.
Um 10. gr.
Hér er fjallað um meðferð ágreinings um bótaskyldu stofnunarinnar. Sætti
tjónþoli sig ekki við úrskurð stjórnar stofnunarinnar, getur hann skotið ágreiningnum til hamfaranefndar, en gert er ráð fyrir, að í henni eigi sæti þrír menn og
þar af a. m. k. tveir sérfróðir á sviði raunvísinda.
Um 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 12. gr.
Að jafnaði skal vátryggingarfélag tjónþola hafa á hendi tjónsuppgjör. Hins
vegar er gert ráð fyrir, að stjórn stofnunarinnar hafi umsjón eða stjórn á uppgjöri,
ef um meiri háttar tjón er að ræða.
Um 13. gr.
í greininni er að finna heimildarákvæði um lækkun eða niðurfellingu bóta, þegar
hús eru á hættusvæðum með tilliti til snjóflóða, skriðufalla eða vatnsflóða eða
þegar vikið er verulega frá viðurkenndum byggingarstöðlum.
Hér er um heimildarákvæði að ræða, sem rétt er að kveða nánar á um í reglugerð.
Um 14. gr.
Hér er gert ráð fyrir skipun sérstakrar uppgjörsnefndar, sem tjónþolar geta
skotið til ágreiningi um tjónsuppgjör. Ljóst er, að þessi háttur mun mjög hraða
afgreiðslu ágreiningsmála í þessu efni.
Um 15. gr.
Fyriningarfrestur er hér skemmri en almennt er í vátryggingarsamningum, en
engu að siður verður hann að teljast alveg nægilegur fyrir tjónþola, þegar gætt er
eðlis tryggingar þessarar.
Um 16. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 17. gr.
í þessari grein er ákveðið hámark bótaskyldu Viðlagatryggingar Islands vegna
hvers einstaks tjónsatburðar. Skoðanir kunna að vera skiptar um þetta efni, en
nefndin telur sér ekki unnt að mæla með hærra hámarki en 5%c af heildarvátryggingarfjárhæð, en það svarar nú til 3 miljarða króna. Fari tjóngreiðslur vegna eins
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Um 18. gr.
Gert er ráð fyrir, að ríkissjóður endurtryggi þann hluta einstakra tjóna, sem
eru umfram 2%c eða sem svarar um 1.2 miljörðum, miðað við fjárhæðir i dag.
í greininni er jafnframt að finna heimild til handa stjórn stofnunarinnar um
að endurtryggja eigin áhættu hennar og til að taka lán til fullnægingar skuldbindíngum sínum.
Um 19. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 20. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 21. gr.
Nefndin gerir ráð fyrir, að Viðlagasjóður verði lagður niður þegar hann hefur
lokið meginverkefnum sínum, sem honum hafa verið falin með lögum. Er ófært,
að tvær stofnanir hafi á hendi lausn sömu verkefna. Virðist því eðlilegt, að Viðlagatrygging íslands yfirtaki eignir og skuldir Viðlagasjóðs.

Nd.

514. Frumvarp til laga

[259. mál]

um skákkennslu.
Flm.: Gylfi Þ. Gíslason.
1. gr.
Ráðherra er heimilt að skipa íslenska skákmenn í fast starf til kennslu í skák.
Skilyrði er að skákmaður hafi hlotið stórmeistaratitil eða annan alþjóðlegan titil
í skák. Laun skuiu vera hámarkslaun menntaskólakennara. Kennsluskylda skal
ákveðin með reglugerð.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Lengi hefur verið rnikill áhugi á skák á íslandi. Skákkunnátta er mjög útbreidd
og hefur farið vaxandi. Jafnframt hafa ísiendingar eignast marga afburða skákmenn, og hafa ýmsir þeirra komist í freinstu röð skákmanna, ekki aðeins á Norðurlöndum, heldur einnig á heimsmælikvarða.
Ástundun skákíþróttarinnar er meðal hollustu og bestu tómstundaiðkana, sem
völ er á. Engin leið er líklegri til þess að vekja áhuga ungs fólks á taflmennsku
og efla þann áhuga, sem fyrir er, en sú, að það eigi þess kost að njóta tilsagnar í
skák og tefla við snjalla skákmenn á vegum skóla þess, sem það sækir. Nokkuð
hefur kveðið að því, að góðir skákmenn tefldu við skólafólk. En því starfi þyrfti
að koma í fast horf. Þess vegna er lagt til í frv. þessu, að ráðherra sé heimilt að
ráða skákmenn til þess að kenna skák i skólum og tefla við skólafólk. Er þá eðlilegt,
að þeir, sem mestum árangri hafa náð á alþjóðavettvangi, gangi fyrir um slík störf,
ef þeir óska þess, en nokkrir íslendingar hafa nú öðlast stórmeistaratitil og aðra
alþjóðlega titla í skák. Flutningsmanni frv. er ljóst, að slikt starf mætti skipuleggja
á margan hátt og að mörg sjónarmið gætu komið til greina við val á skákmönnum
til slíkra starfa. Þess vegna eru ákvæði frv. almenn heimildarákvæði um aðalatriði
málsins, þ. e. að efnt verði til skákkennslu í skólum og að bestu skákm,enn þjóðarinnar eigi kost á slíku starfi, ef þeir óska þess, og ætli það að geta verið þeim
stuðningur við iðkun skáklistarinnar. Framkvæmd málsins yrði í hendi ráðherra,
og væri eðlilegt, að hann hefði um framkvæmdaratriði öll samráð við samtök skákmanna.
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Ed.

515. Nefndarálit

[210. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur rætt frv. á þremur fundum og fengið landgræðslustjóra til fundar
við sig. Einnig hafa nefndinni borist umsagnir um frv. frá Stéttarsambandi bænda
og Búnaðarfélagi íslands. Að lokinni athugun og umræðu um frv. var nefndin sammála um að mæla með samþykkt þess með þeim breytingum, sem hún flytur á
sérstöku þingskjali. Fjarstaddur afgreiðslu málsirís var Axel Jónsson.
Alþingi, 25. apríl 1975.
Steinþór Gestsson,
form., frsm.
Jón Árm. Héðinsson.

Ed.

Ingi Tryggvason,
fundaskr.
Ásgeir Bjarnason.

Helgi Seljan.
Jón Árnason.

516. Breytingartillögur

[210. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 6. gr. í 3. málsgrein falli niður orðin „ef við verður komið“.
2. Við 7. gr. 4. málsliður orðist svo:
Funda- og ferðakostnaður svo og þóknun fyrir unnin störf gróðurverndarnefndar greiðist af fé Landgræðslunnar að % hlutum og viðkomandi sýslusjóði
að Vs hluta.
3. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
20. gr. laganna orðist svo:
Gróðurverndarnefndir skulu í samvinnu við landnýtingarráðunaut Búnaðarfélags Islands fylgjast með notkun afrétta og heimalanda í viðkomandi sýslu,
vera ráðgefandi fyrir stjórnendur fjallskilamála í umdæminu um notkun og
meðferð beitilanda og aðstoða Landgræðslu ríkisins við verndun og eflingu

gróðurs.
Gróðurverndarnefndir skulu halda gerðabækur um störf sin og skila árlegum skýrslum til viðkomandi búnaðarsambanda, landnýtingarráðunautar og
landgræðslustjóra. Landgræðslustjóri skal setja reglur um störf gróðurverndarnefnda.
|
4. Á eftir 11. gr. komi ný grein, sem verður 12. gr.
Fyrir „kr. 1 000 til kr. 20 000“ í 43. gr. laganna komi: kr. 2 000 til kr. 40 000.

Ed.

517. Breytingartillögur

[204. máll

við frv. til I. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi i þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnuvega og lífskjara.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. Á eftir 20. gr. komi ný gr., er verði 21. gr. og hljóði svo:
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður tolla af þeim lyfjum, er falla
undir tollskrárnúmer 30.01.00 og 30.02.00, og af þeim sérlyfjum, sem skráð
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eru á sérlyfjaskrá, og af þeim óskráðum sérlyfjum, sem til landsins eru flutt
með heimild heilbrigðisyfirvalda skv. 3. mgr. 54. gr. laga nr. 30/1963, er falla
undir tollskrárnúmer 30.03.09.
2. 34. gr. (er verði 35. gr.) orðist svo:
6. mgr. 26. gr. laga nr. 21/1963, um kirkjugarða, hljóði svo:
Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem á útsvörum. Stjórnir kirkjugarða geta falið ríkissjóði innheimtu kirkjugarðsgjalda. 1 hreppsfélögum geta
stjórnir kirkjugarðanna þó falið sveitarsjóðum innheimtuna. Innheimtulaun
skulu vera 6% af innheimtu fé. Stjórnum kirkjugarðanna er heimilt að hafa
innheimtuna í eigin höndum gegn sömu þóknun.

Ed.

518. Frumvarp til laga

[204. máll

um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lifskjara.
(Eftir 2. umr. í Ed., 25. apríl.)
Samhljóða þskj. 493 og 503 með þessum breytingum:
21.—37. gr. hljóða svo:
2i.gr.

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður tolla af þeim lyfjum, er falla undir
tollskrárnúmer 30.01.00 og 30.02.00, og af þeim sérlyfjum, sem skráð eru á sérlyfjaskrá, og af þeim óskráðum sérlyfjum, sem til landsins eru flutt með heimild heilbrigðisyfirvalda skv. 3. mgr. 54. gr. laga nr. 30/1963, er falla undir tollskrárnúmer
30.03.09.
'
22. gr.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka eða fella niður söluskatt af einstökum
matvörum, eða matvöruflokkum, sbr. lög nr. 10/1960 með áorðnum breytingum.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar
lækkunar, þar með skrá yfir þær vörur sem hún tekur til, svo og um bókhald og
söluskattsframtal þeirra sem versla með vörur þessar.
VI. KAFLI
Flugvallagjald.
23. gr.
Á timabilinu 1. maí 1975 til loka febrúar 1976 skal greiða flugvallagjald, er
renni til ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari innanlands eða
frá íslandi til annarra landa.
Undanþegin gjaldskvldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara, þeir sem viðkomu hafa á íslandi skv. farseðli milli annarra Evrópulanda
og Ameriku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandarikja NorðurAmeriku hér á landi.
Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega, sem fara með skipum
frá íslandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd ákvæða þessarar málsgreinar skulu sett i reglugerð. Að öðru leyti gilda um þessi gjöld ákvæði 24., 25.,
26., 27. og 28. gr. þessa kafla.
24. gr.
Flugvallagjald skal vera 2 500 kr. fyrir hvern farþega, sem ferðast frá Islandi
til annarra landa, þó 1 250 kr. fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára. Fyrir
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hvern farþega, er ferðast innanlands að eða frá Reykjavíkurflugvelli og Keflavíkurflugvelli, skal gjaldið nema 350 kr„ þó 175 kr. fyrir farþega á aldrinum
tveggja til tólf ára. Sama gjald skal greiða vegna farþega, er fara til Grænlands
eða til Færeyja. Fyrir hvern farþega, er ferðast miili annarra flugvalla innanlands, skal gjaldið vera 175 kr., þó hálft gjald fyrir farþega á aldrinum tveggja
til tólf ára. Flugvallagjald skal fella inn í verð farseðils.
25. gr.
Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á reksiri þess bera ábyrgð á greiðslu flugvallagjalds.
Fyrir brottför loftfars frá íslandi skal afhenda umboðsm,anni rikissjóðs á
flugstöð skrá uin farþega með því, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2.
mgr. 25. gr. eða greiða skulu hálft gjald skv. 24. gr. Skrá þessi skal undirrituð af
flugstjóra.
26. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis
og allra loftfara sem ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða umboðsmanni
rikissjóðs fyrir brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 24. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum
áætlunarleiðum, skal greiða til lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra) eigi síðar en
15. dag næsta almanaksmánaðar eftir brottför.
27. gr.
Sé gjöldum ekki skilað á réttum gjalddaga skal sá, sem gjaldinu ber að skila,
greiða af því viðurlög er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga. Nú er
skrifstofa innheimtumanns lokuð 15. dag mánaðar og telst þá gjalddagi vera næsti
dagur þar á eftir sem skrifstofan er opin til almennrar afgreiðslu.
Flugvallagjald nýtur lögtaksréttar.
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess er
eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með því að
setja skrifstofur, starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli.
28. gr.
Brot á þessum kafla laganna varða sektum, varðhaldi eða fangelsi svo og
sviptingu starfsleyfis.
VII. KAFLI
Skyldusparnaður.
29. gr.
Allir menn sem tekjuskattskvldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971
með síðari breytingum og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1975 skulu á
árinu 1975 leggja til hliðar fé til varðveislu í rikissjóði sem hér segir:
a. Einstaklingar: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum
1 000 000 kr., auk 75 000 kr. fvrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr.
1. mgr. C-liðar 10. gr. laga þessara.
b. Samsköttuð hjón og fólk í óvígðri sambúð sem telur fram saman, sbr. 5. mgr.
B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með siðari breytingum: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum 1 250 000 kr„ auk 75 000 kr. fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-Iiðar 10. gr. laga þessara.
c. Hjón sem telja fram hvort í sinu lagi: 5% af skattgjaldstekjum hvors um
sig, að frádregnum 750 000 kr. hjá hvoru, auk 37 750 kr. hjá hvoru fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 10. gr. laga þessara.
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Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri upphæð en
250 000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu lagi en
375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt
stafliðum a., b. og c. um þá upphæð sem munurinn er umfram þessar upphæðir,
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá miðað við þessar upphækkuðu
skattgjaldstekjur, sbr. stafliði a., b. og c.
Hjá þeim skattþegnum sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr.
laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga skal hækka framangreindar vergar
tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir.
Skattstjórar sjá um útreikning skvldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og
gilda um hann ákvæði VI. kafla laga nr. 68/1971 með síðari brevtingum, eftir því
sem við á.
Skyldusparnaður skv. þessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum króna
og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast jafnhliða þinggjöldum til rikissjóðs.
Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á öllum
þinggjöldum gjaldanda til ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar greindum
skyldusparnaði.
Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu skv. 1. og 3. mgr. skal
ríkissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparnaðarskírteina.
Skirteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt að framselja
þau eða veðsetja.
Skírteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 að telja eða lokagreiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er.
Skírteini þessi eru lengst til 15. desember 1990, en frá 1. febrúar 1978 er eiganda
í sjálfsvald sett hvenær hann fær skírteinið innleyst.
30. gr.
Við endurgreiðslu skyldusparnaðarskfrteina skv. 29. gr. greiðir rikissjóður verðbætur á höfuðstól og vexti i hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á visitölu
framfærslukostnaðar frá 1. nóvember 1975 til 1. nóvember næst á undan endurgreiðslu.
Skyldusparnaður skv. 29. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en skyldusparnaðarskírteini, svo og vextir og verðbætur af þeim, eru framtalsskyld, en njóta að öðru
leyti skattfrelsis á sama hátt og skvldusparnaður skv. ITI. kafla laga nr. 30/1970.
31. gr.
Fjármálaráðherra skal með reglugerð mæla nánar fyrir um framkvæmd þessa
kafla.
i
VIII. KAFLI
Lántökuheimildir vegna opinberra framkvæmda og Framkvæmdasjóðs.
Ráðstöfun lánsfjár og skyldusparnaðar.
32. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út rikisskuldabréf
eða spariskírteini til sölu innanlands að fjárhæð allt að 500 millj. kr., svo og happdrættisskuldabréf að fjárhæð allt að 300 millj. kr., og gilda um þau ákvæði laga nr.
7/1974. Jafnframt falla niður lántökuheimildir samkvæmt liðunum í LXII., LXIII.,
LXIV., LXV. og LXVI. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975.

1561

Þingskjal 518

33. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði
allt að 3 800 millj. kr. Af þeirri fjárhseð er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði
2 000 millj. kr. en 1 800 milli. kr. skal ráðstafað, svo sem fyrir er mælt i 34. gr.
34. gr.
Fé því, sem aflast samkvæmt heimildum í 32. gr. og 33. gr. þessara laga, samkvæmt liðnum LX. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975, af erlendu Íánsfé vegna Þorlákshafnar, af erlendu láni Framkvæmdasjóðs hjá Viðreisnarsjóði Evrópu, af innheimtu endurlánuðu spariskírteinafé og með skyldusparnaði skv. 29. gr. VII. kafla
þessara laga, en alls nema þær 5 000 millj. kr„ skal varið sem hér segir:
Millj. kr.

Vegaframkvæmdir ...................................................................
900
Landshafnir ..............................................................................
350
Þangverksmiðja að Reykhólum .............................................
230
Orkumál ................................................................................... 3 520
a. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins og rafvæðing sveitanna.
b. Orkumál Norðurlands.
c. Kaup á jarðborum.
d. Virkjunarrannsóknir.
e. Orkuveitur sveitarfélaga.
IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.
35. gr.
6. mgr. 26. gr. laga nr. 21/1963, um kirkjugarða, hljóði svo:
Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem, á útsvörum. Stjórnir kirkjugarða
geta falið ríkissjóði innheimtu kirkjugarðsgjalda. í hreppsfélögum geta stjórnir
kirkjugarðanna þó falið sveitarsjóðum innheimtuna. Innheimtulaun skulu vera 6%
af innheimtu fé. Stjórnum kirkjugarðanna er heimilt að hafa innheimtuna í eigin
höndum gegn sömu þóknun.
36. gr.
Á meðan innheimt er flugvallagjald skv. VI. kafla þessara laga skal fella niður
söluskatt af fólksflutningum með loftförum innanlands.
37. gr.
I., II. og III. kafli laga þessara öðlast þegar gildi og skulu ákvæði II. og III.
kafla koma til framkvæmda við álagningu skatta til ríkissjóðs og útsvara til sveitarsjóða fyrir skattárið 1074. Ákvæði 1. mgr. 10. gr. og 18. gr. skulu þó fyrst taka
gildi 1. janúar 1976.
IV. kafli laga þessara öðlast gildi 1. júlí 1975.
V. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.
VI. kafli laga þessara öðlast gildi 1. maí 1975.
VII. , VIII. og IX. kafla laga þessara öðlast þegar gildi.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Ed.

519. Breytingartillaga

[204. máll

við frv. til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla
að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lifskjara.
Frá Geir Gunnarssyni.
Við ákvæði til bráðabirgða á eftir 12. gr. bætist nýr stafliður:
d. Fyrir árslok 1975 skal fjármálaráðherra láta fara fram sem nákvæmasta könnun á framfærslukostnaði barna, þ. á m. hvernig honum er háttað eftir mismunandi aldri og fjölda barna í fjölskyldu. svo að hafa megi niðurstöður
könnunarinnar til hliðsjónar við álagningu skatta og ákvörðun tryggingabóta,
sem greiddar eru vegna barna. Skýrsla um könnunina skal lögð fvrir Alþingi.

Nd.

520. Frumvarp til laga

[204. máll

um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
(Eftir 3. umr. í Ed., 25. apríl.)
Samhljóða þskj. 493 og 503 með þessum breytingum:
Ákvæði til bráðabirgða á eftir 12. gr. hljóðar svo:
Ákvæði til bráðabirgða.
a. Fjölskyldubætur greiddar á árinu 1974 og árinu 1975 teljast ekki til skattskyldra tekna, sbr. 10. gr. laga nr. 68/1971.
b. Fjölskyldubætur, sem greiddar eru framfæranda á árinu 1975, skulu koma til
frádráttar barnabótum er framfærandi á rétt til skv. C-lið 25. gr. við ákvörðun
barnabóta á árinu 1975.
c. Heimild til sérstakrar, óbeinnar fvrningar vegna verðhækkunar á fjárnámum,
sem notaðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri skv. 6. mgr. C-Iiðar 15. gr.
laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr 7/1972, skal við álagningu fyrir skattárið
1974 takmörkuð við 70% af þeirri hækkun, sem ákveðin var með verðhækkunarstuðlum þeim, sem fjármálaráðuneytið auglýsti 23 desember 1974
d. Fyrir árslok 1975 skal fjármálaráðherra láta fara fram sem nákvæmasta könnun á framfærslukostnaði barna, þ. á m. hvernig honum er háttað eftir mismunandi aldri og fjölda barna í fjölskvldu, svo að hafa megi niðurstöður
könnunarinnar til hliðsjónar við álagningu skatta og ákvörðun tryggingabóta,
sem greiddar eru vegna barna. Skýrsla um könnunina skal lögð fvrir Alþingi.
21.—37. gr. hljóða svo:
21. gr.
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður tolla af þeim lyfjum, er falla
undir tollskrárnúmer 30.01.00 og 30.02.00, og af þeim sérlyfjum, sem skráð eru á
sérlyfjaskrá, og af þeim óskráðum sérlyfjum, sem til landsins eru flutt með heimild
heilbrigðisyfirvalda skv. 3. mgr. 54. gr. laga nr. 30/1963, er falla undir tollskrárnúmer 30.03.09.
22. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt að lækka eða fella niður söluskatt af einstökum
matvörum eða matvöruflokkum, sbr. lög nr. 10/1960 með áorðnum breytingum.
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Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar
lækkunar, þar með skrá yfir þær vörur sem hún tekur til, svo og um bókhald og
söluskattsframtal þeirra sem versla með vörur þessar.
VI. KAFLI
Flugvallagjald.
t

,

. .

23. gr.

Á tímabilinu 1. maí 1975 til lok fehrúar 1976 skal greiða flugvallagjald, er
renni til rikissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari innanlands eða
frá íslandi til annarra landa.
Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara, þeir sem viðkomu hafa á Islandi skv. farseðli milli annarra Evrópulanda
og Ameríku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja NorðurAmeríku hér á landi.
Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega, sem fara með skipum
frá íslandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd ákvæða þessarar málsgreinar skulu sett í reglugerð. Að öðru levti gilda um þessi gjöld ákvæði 24., 25.,
26., 27. og 28. gr. þessa kafla.
24. gr.

Flugvallagjald skal vera 2 500 kr. fyrir hvern farþega, sem ferðast frá íslandi
til annarra landa, þó 1 250 kr. fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára. Fyrir
hvern farþega, er ferðast innanlands að eða frá Reykjavikurflugvelli og Keflavíkurflugvelli, skal gjaldið nema 350 kr„ þó 175 kr. fyrir farþega á aldrinum
tveggja til tólf ára. Sama gjald skal greiða vegna farþega, er fara til Grænlands
eða til Færaeyja. Fyrir hvern farþega, er ferðast milli annarra flugvalla innanlands, skal gjaldið vera 175 kr„ þó hálft gjald fyrir farþega á aldrinum tveggja
til tólf ára. Flugvallagjald skal fella inn í verð farseðils.
25. gr.

Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á rekstri þess bera ábyrgð á greiðslu flugvallagjalds.
Fyrir brottför loftfars frá íslandi skal afhenda umboðsmanni ríkissjóðs á
flugstöð skrá um farþega með því, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2.
mgr. 23. gr. eða greiða skulu hálft gjald skv. 24. gr. Skrá þessi skal undirrituð af
flugstjóra.
26. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis
og allra loftfara sem, ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða umboðsmanni
rikissjóðs fyrir brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 25. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum
áætlunarleiðum, skal greiða til lögreglustjóra (4 Reykjavik tollstjóra) eigi siðar en
15. dag næsta almanaksmánaðar eftir brottför.
i '■»#. - ■’
27. gr.
Sé gjöldum ekki skilað á réttum gjalddaga skal sá, sem gjaldinu ber að skila,
greiða af því viðurlög er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga. Nú er
skrifstofa innheimtumanns lokuð 15. dag mánaðar og telst þá gjalddagi vera næsti
dagur þar á eftir sem skrifstofan er opin tii almennrar afgreiðslu.
Flugvallagjald nýtur lögtaksréttar.
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Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stööva atvinnurekstur þess er
eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með þvi að
setja skrifstofur, starfsstofur og flutningatseki hans undir innsigli.
28. gr.
Brot á þessum kafla laganna varða sektuin, varðhaldi eða fangelsi svo og
sviptingu starfsleyfis.
VII. KAFLI
Skyldusparnaður.
29. gr.
Allir menn sem tekjuskattskvldir cru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971
með siðari breytingum og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1975 skulu á
árinu 1975 leggja til hliðar fc til varðveislu í rikissjóði sem hér segir:
a. Einstaklingar:
af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum
1 000 000 kr., auk 75 000 kr. fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr.
1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara.
b. Samsköttuð hjón og fólk í óvígðri sambúð sem telur fram saman, sbr. 5. mgr.
B-Iiðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með siðari breytingum: 5% af skattgjaldstekjum
skattársins 1974 að frádregnum 1 250 000 kr., auk 75 000 kr. fyrir hvert barn
sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara.
c. Hjón sem telja fram hvort i sínu lagi: 5% af skattgjaldstekjum, hvors um
sig, að frádregnum 750 000 kr. hjá hvoru, auk 37 750 kr. hjá hvoru fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 9. gr. laga þessara.
Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri upphæð en
250 000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu lagi en
375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt
stafliðum a., b. og c. um þá upphæð sem munurinn er umfram þessar upphæðir,
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá miðað við þessar upphækkuðu
skattgjaldstekjur, sbr. stafliði a., b. og c.
Hjá þeim skattþegnum sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr.
laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga skal hækka framangreindar vergar

tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir.
Skattstjórar sjá um útreikning skvldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og
gilda um hann ákvæði VI. kafla laga nr. 68/1971 með siðari breytingum, eftir því
sem við á.
Skyldusparnaður skv. þessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum króna
og lægri fjárhæð slcppt. Skal hann greiðast iafnhliða þinggjöldum til ríkissjóðs.
Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á öllum
þinggjöldum gjaldanda til rikissjóðs samkvæmt þinggjaldabók áamt þar greindum
skvldusparnaði.
Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu skv. 1. og 3. mgr. skal
rikissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparnaðarskirteina.
Skírteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt að framselja
þau eða veðsetja.
Skirteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 að telja eða lokagreiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er.
Skírteini þessi eru lengst til 15. desember 1990, en frá 1. febrúar 1978 er eiganda
i sjálfsvald sett hvenær hann fær skirteinið innleyst.
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30. gr.

Við endurgreiðslu skyldusparnaðarskírteina skv. 29. gr. greiðir ríkissjóður verðbætur á höfuðstól og vexti í hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu
framfærslukostnaðar frá 1. nóvember 1975 til 1. nóvember næst á undan endurgreiðslu.
Skyldusparnaður skv. 29. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en skyldusparnaðarskírteini, svo og vextir og verðbætur af þeim, eru framtalsskyld, en njóta að öðru
leyti skattfrelsis á sama hált og skyldusparnaður skv. III. kafla laga nr. 30/1970.
31. gr.

Fjármálaráðherra skal með reglugerð mæla nánar fyrir um framkvæmd þessa
kafla.
VIII. KAFLI
Lántökuheimildir vegna opinberra framkvæmda og Framkvæmdasjóðs.
Ráðstöfun lánsfjár og skyldusparnaðar.
32. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út ríkisskuldabréf
eða spariskírteini til sölu innanlands að fjárhæð allt að 500 millj. kr., svo og happdrættisskuldabréf að fjárhæð allt að 300 millj. kr., og gilda um þau ákvæði laga nr.
7/1974. Jafnframt falla niður lántökuheimildir samkvæmt liðunum. í LXII., LXIII.,
LXIV., LXV. og LXVI. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975.
33. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði
allt að 3 800 millj. kr. Af þeirri fjárhæð er lieimilt að endurlána Framkvæmdasjóði
2 000 millj. kr. en 1 800 millj. kr. skal ráðstafað, svo sem fyrir er mælt í 34. gr.
34. gr.
Fé því, sem aflast samkvæmt heimildum í 32. gr. og 33. gr. þessara laga, samkvæmt liðnum LX. i 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975, af erlendu lánsfé vegna Þorlákshafnar, af erlendu láni Framkvæmdasjóðs hjá Viðreisnarsjóði Evrópu, af innheimtu endurlánuðu spariskirteinafé og með skyldusparnaði skv. 29. gr. VII. kafla
þessara laga, en alls nema þær 5 000 millj. kr., skal varið sem hér segir:
Vegaframkvæmdir ...................................................................
900
Landshafnir .............................................................................
350
Þangverksmiðja að Reykhólum .............................................
230
Orkumál ..................................................................................... 3 520
a. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins og rafvæðing sveitanna.
b. Orkumál Norðurlands.
c. Kaup á jarðborum.
d. Virkjunarrannsóknir.
e. Orkuveitur sveitarfélaga.
IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.
35. gr.
0. mgr. 26. gr. laga nr. 21/1963, um kirkjugarða, hljóði svo:
Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem á útsvörum. Stjórnir kirkjugarða
geta falið ríkissjóði innheimtu kirkjugarðsgjalda. 1 hreppsfélögum geta stjórnir
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kirkjugarðanna þó falið sveitarsjóðum innheimtuna. Innheimtulaun skulu vera 6%
af innheimtufé. Stjórnun kirkjugarðanna er heimilt að hafa innheimtuna í eigin
höndum gegn sömu þóknun.
36 gr.
Á meðan innheimt er flugvallagjald skv. VI. kafla þessara laga skal fella niður
söluskatt af fólksflutningum með loftförum innanlands.
37. gr.
I., II. og III. kafli laga þessara öðlast þegar gildi og skulu ákvæði II. og III.
kafla koma til framkvæmda við álagningu skatta til ríkissjóðs og útsvara til sveitarsjóða fyrir skattárið 1974. Ákvæði 1. mgr. 10. gr. og 18. gr. skulu þó fyrst taka
gildi 1. janúar 1976.
IV. kafli laga þessara öðlast gildi 1. júlí 1975.
V. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.
VI. kafli laga þessara öðlast gildi 1. maí 1975.
VII. , VIII. og IX. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.

Ed.

521. Breytingartillögur

[130. mál]

við frv. til 1. um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá Soffíu Guðmundsdóttur.
1. 9. gr. orðist svo:
Fóstureyðing er heimil:
1. að ósk konu, sem búsett er hér á landi eða hefur íslenskan ríkisborgararétt,
ef aðgerðin er framkvæmd fvrir lok 12. viku meðgöngu og ef engar læknisfræðilegar ástæður mæhi móti aðgerð. Skilyrði er, að konan hafi verið frædd
urn áhættu samfara aðgerð og hafi hlotið fræðslu um, hvaða félagsleg aðstoð
stendur til boða í þjóðfélaginu fyrir þungaða konu og við barnsburð,
2. að læknisráði og í viðeigandi tilfellum að undangenginni félagslegri ráðgjöf:

a) Þegar ætla má, að heilsu konu, líkamlegri eða andlegri, sé hætta búin af
áframhaldandi meðgöngu og fæðingu.
b) Þegar ætla má, að barn, sem kona gengur með, eigi á hættu að fæðast vanskapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar í
f ósturlífi.
c) Þegar sjúkdómur, líkamlegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu konu
eða barnsföður til að annast og ala upp barn.
d) Þegar ætla má, að þessi þungun og tilkoma barns verði konunni og
hennar nánustu erfið vegna félagslegra ástæðna, sem ekki verður ráðin
bót á.
e) Þegar konan getur ekki vegna æsku eða þroskaleysis, þegar þungun á sér
stað, annast barnið á fullnægjandi hátt.
f) Ef konu hefur verið nauðgað eða hún orðið þunguð sem afleiðing af öðru
refsiverðu atferli.
2. 11. gr. orðist svo:
1. Fóstureyðingu má framkvæma samkvæmt 9. gr. 1. tölulið þessara laga, þegar
fyrir liggur umsókn konu og greinargerð læknis uni, að ekkert læknisfræðilegt mæli gegn aðgerð og skilyrðum um meðgöngutímalengd og fræðslu sé
fullnægt.
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2. Fóstureyðingu má framkvæma samkvæmt 9. gr. 2. tölulið a, b og c, þegar fyrir
liggur umsókn konu og greinargerð læknis um nauðsyn aðgerðar.
3. Fóstureyðingu má framkvæma samkvæmt 9. gr. 2. tölulið d, e og f, þegar fyrir
liggur umsókn konu, studd greinargerð heimilislæknis eða félagsráðgjafa um
nauðsyn aðgerðarinnar, ásamt vottorði aðgerðarlæknis um, að skilyrðum 10.
gr. laga þessara um lengd meðgöngutíma sé fullnægt.
Umsókn og vottorð skulu rituð á þar til gerð eyðublöð.
3. 13. gr. orðist svo:
1. Konan skal að jafnaði sjúlf standa fyrir uinsókn sinni um fóstureyðingu.
2. Ef hún er vegna geðsjúkdóms, mikils grcindarskorts eða af öðrum ástæðum
ófær um að gera scr grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, er heimilt að veita
leyfi til aðgerðarinnar samkvæmt umsókn sérstaklega skipaðs lögráðamanns.
3. Sé konan yngri en 16 ára eða svipt sjálfræði, skulu foreldrar eða lögráðamaður taka þátt í umsókn með hcnni, nema sérstakar ástæður mæli gegn því.
4. Ef mögulegt er, skal barnsfaðir taka þátt í umsókn konunnar, nema sérstakar
ástæður mæli gegn því.

Ed.

522. Tillaga til þingsályktunar

[260. mál]

um takmörkun á rétti atvinnurekenda til að segja upp fastráðnu starfsfólki að
eigin geðþótta.
Flm.: Soffía Guðmundsdóttir, Ragnar Arnalds.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fyrir Alþingi lagafrumvarp, er m. a. kveði á um réttindi og skyldur fastráðins starfsfólks og heimildir
atvinnurekenda til að segja því upp. Skal að því stefnt að takmarka rétt atvinnurekenda til að segja upp fastráðnu starfsfólki að eigin geðþótta, t. d. vegna skoðanaágreinings, og verði uppsögn þvi aðeins lögleg, að hún sé nægilega rökstudd, svo
sem að sýnt sé fram á vanrækslu í starfi cða verið sé að fækka starfsfólki.
Greinargerð.
Nýlega stóðu yfir verkfallsátök á Selfossi milli Kaupfélags Árnesinga annars
vegar og hóps starfsmanna á cinu al' verkstæðum þess hins vegar.
Deila þessi átti rætur sínar að rekja til óréttmætrar og tilefnislausrar uppsagnar
starfsmanns, sem um áratugaskeið hefur unnið hjá Kaupfélagi Árnesinga. Var þá
gripið til verkfallsaðgerða til þess að standa vörð um þau mannréttindi verkafólks að
búa við atvinnuöryggi og þurfa ekki að sæta uppsögnum að geðþótta atvinnurekenda.
Verkfallsmenn á Selfossi beindu þeirri áskorun til Alþingis að hraða setningu
laga um, vinnuvernd, er tryggi verkafólki atvinnuöryggi.
Deilan á Selfossi er nú til lykta leidd, þar eð sá starfsmaður, er vikið var úr
starfi, hefur verið endurráðinn, en þessi verkfallsátök gefa tilefni til þess, að ráðstafanir séu gerðar, sem komið geti i veg fyrir átök af þessu tagi.
Sú skoðun hefur lengi verið uppi, að brýn þörf sé lagasetningar um vinnuvernd, og í tíð vinstri stjórnarinnar var skipuð nefnd til að vinna að gerð frumvarps til laga um vinnuvernd, en það frumvarp hefur enn ekki séð dagsins Ijós.
Sem stendur er það raunar á valdi atvinnurekenda að haga ráðningum og uppsögnum starfsmanna að eigin geðþótta, þó að víðtæk samstaða og stéttvísi verkafólks geti hnekkt þessu valdi, svo sem nýlegt dæmi sannar. Sú vernd, sem fyrirfinnst i íslenskum lögum, er í löguni uni stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80 1938,
og tekur til trúnaðarmanna á vinnustað. Réttur þeirra samkvæmt lögum er þó ekki
meiri en svo, að atVinnurekandi verður ekki dæmdur til að taka aftur til starfa
trúnaðarmann, sem hann hefur vikið úr starfi ólöglega.
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Á Norðurlöndum hafa yfirleitt verið sett lög um almenna vinnuvernd, og má
þar til nefna norsku vinnuverndarlögin, seni gera ráð fyrir, að atvinnurekandi verði
ekki aðeins dæmdur til skaðabóta vegna ólöglegrar uppsagnar, heldur er einnig
gert ráð fyrir, að starfsmann inegi dæma inn í starf sitt á ný (sbr. 43. grein norskra
vinnuverndarlaga). Svipaða reglu er að finna í sænskum rétti.
Það er skoðun flutningsmanna þessarar þingsályktunartillögu, að það sé löngu
tímabært, að hér á landi verði sett löggjöf um vinnuvernd, sem tryggi atvinnuöryggi
starfsmanna.

Nd.

523. Frumvarp til laga

[66. mál]

um Sjóvinnuskóla íslands.
(Eftir 2. umr. í Nd., 26. apríl.)
1. gr.

Heimilt er að stofna farskóla, sem heitir Sjóvinnuskóli íslands, og hefur hann
heimilisfang í Reykjavík.
2. gr.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Markmið skólans er:
Að annast þá kennslu í verklegri sjóvinnu, sem krafist er fyrir fiskimanna- og
farmannapróf við stýrimannaskóla.
Að annast slíka kennslu utan Reykjavíkur og Vestmannaeyja, þar sem stýrimannaskólanám er stundað.
Að standa fyrir sjóvinnunámskeiðum fyrir pilta og stúlkur er hyggja á nám
við stýrimannaskóla, enda veiti próf þaðan sömu réttindi og próf frá sjóvinnuskólanum (skv. liðum 1 og 2).
Að annast kennslu í sjóvinnubrögðum við verknám gagnfræðastigsins við unglingaskóla og fjölbrautaskóla hinna stærri staða i samvinnu við viðkomandi
fræðsluyfirvöld.
Að standa fyrir námskeiðum, ef þurfa þykir, fyrir leiðbeinendur sem annist
kennslu í sjóvinnubrögðum meðal fullorðinna, kennara og unglinga, þó eigi
oftar en annað hvert ár.
Að beita sér fyrir fræðslu í ölluin framhaldsskólum í samráði við Slysavarnafélag tslands og sjóslysanefnd urn slysa- og öryggismál sjófarenda með fyrirlestrum og fræðslumyndum.
Að tengja enn betur saman nám þeirra, sem á skipum ætla að starfa, við fiskiðnaðarnámið með fræðslu í meðferð og verkun sjávarafla meðal nemenda unglinga- og gagnfræðaskóla og gefa þeim, sem sjómennsku stunda, frekari tækifæri til áframhaldandi náms á þessum sviðum.
3. gr.

1 skólanum skal kenna:
Sjómennsku verklega og munnlega, heilsufræði og vélfræði. Enn fremur skal
nieð fyrirlestrum og heimsóknum í fiskiðjuver og um borð í skip og á annan hátt
gei'a nemendum leiðbeiningar um meðferð og verkun sjávarafurða.
4. gr.
Nemendur, sem lokið hafa prófi frá sjóvinnuskólanum, skulu fá prófskírteini
er sýni aðaleinkunn þeirra og séreinkunnir.
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5. gr.

Almenn inntökuskilyrði:
1. Að hafa náð 15 ára aldri.
2. Að vera ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er getur
orðið öðrum nemendum skaðvænn.
6. gr.
Skólinn starfar allt að 10 mánuði á ári og skal skólatíma skipt í 3ja mánaða
namskeið.
7. gr.

Forstöðumaður skólans skal hal'a lokið annars stigs prófi frá stýrimannaskóla
eða hlotið hliðstæða menntun. Hann skal ráða kennara við námskeiðin í samráði við Fiskifélag íslands. Laun forstöðumanns og kennara skulu vera samkvæmt
kjarasamningi starfsmanna ríkisins.
8. gr.

Ráðherra skipar fjóra menn í skólanefnd skv. tilnefningu eftirtalinna aðila:
Sjómannasambands íslands, Farmanna- og fiskimannasamhands Islands, Landssambands ísl. útvegsmanna, Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda og fimmta manninn án
tilnefningar og er hann formaður skólanefndar.
9. gr.

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans og setur reglugerð um námsskrá, kennslutima o. f1., en Fiskifélag íslands annast allan daglegan rekstur skólans.
Kostnaður við skólann greiðist úr rikissjóði.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

524. Frumvarp til laga

[163 mál]

um breyting á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
(Eftir 2. umr. í Nd., 26. apríl.)
1. gr.
5. gr. laganna breytist þannig:
A eftir orðunum „orlofsheimili launþegasamtaka“ í 1. mgr. komi: skipbrotsmannaskýli, sæluhús.
Aftan við greinina bætist ný mgr., svo hljóðandi:
Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt af fasteignum,
sem einvörðungu eru notaðar til tómstundaiðju, sem viðurkennd er af viðkomandi
sveitarstjórn.
2. gr.

Lög þessi öðlast nú þegar gildi.

Nd.

525. Lög

[204. mál]

uin ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármáluin til þess að stuðla að jafnvægi í
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.
(Afgreidd frá Nd., 26. apríl.)
Samhljóða þskj. 520 (sbr. 493 og 503).
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

197
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Nd.

526. Frumvarp til laga

[261. mál]

um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins.
Flm.: Sverrir Hermannsson, Gylfi Þ. Gislason, Magnús T. Ólafsson,
Magnús Kjartansson, Tómas Árnason.
1. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Stjórn sjóðsins skal heimilt að taka i tölu sjóðfélaga starfsmenn bæjar-, sýsluog hreppsfélaga og stofnana, er þeim til heyra og sérstakan fjárhag hafa, starfsmenn
landshlutasamtaka sveitarfélaga, starfsmenn Bandalags starfsmanna rikis og bæja
og starfsmenn aðildarfélaga bandalagsins ásamt starfsfólki sparisjóða, samnorrænna
stofnana og uppeldis- og heilbrigðisstofnana, sem reknar eru af sjálfstæðum styrktareða líknarfélögum, svo og starfsmenn stjórnmálaflokka, sem voru í starfi árið 1971
eða hófu starf síðar, enda séu uppfyllt skilyrði 3. gr. I.a. um ráðningartíma og
aðalstarf.
2. gr.
Aftan við 10. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Iðgjöld starfsmanna stjórnmálaflokka, svo og iðgjöld launagreiðenda þeirra,
skulu miðuð við tiltekna launaflokka rikisstarfsmanna eftir samkomulagi starfsmanna og launagreiðenda að tilskildu samþykki fjármálaráðherra. Sama gildir um
kaup þeirra á réttindum fvrir liðinn starfstíma, sem þeir skulu eiga rétt til, sbr. 5. gr.
3. gr.

1. málsliður 2. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Upphæð makalífeyris er hundraðshluti af launum þeim, sem á hverjum tíma
fylgja starfi því, er hinn látni gegndi siðast.
4. gr.
A eftir 5. málslið 1. málsgreinar 17. gr. laganna komi:
Hafi hann verið sjóðfélagi í 15 ár eða lengur í þjónustu rikisins eða sjálfseignarstofnunar, sem fengið hefur aðild að sjóðnum, miðast elli- og makalífeyrir þó við
launin eins og þau eru, þegar lífeyrisgreiðslur byrja.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 23 22. apríl
1967 og lög nr. 49 26. mai 1972, um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins.
Greinargerð.
Lífeyrissjóðsréttindi eða eftirlaun fyrir starfsmenn stjórnmálaflokkanna hafa
verið til athugunar um skeið. Viðræður um þau efni hófust fyrir fjórum árum og
hafa ýmsar leiðir verið kannaðar í því sambandi.
Hér er um að ræða fámennan hóp, sem ekki á fyllilega samleið með öðrum
starfsmönnum. Pólitisk veðrabrigði geta valdið því, að starf þeirra er ótryggt, líkt
og þingseta alþingismanna. Þeir eiga ekki fyllilega samleið með öðru skrifstofufólki vegna sérstaks eðlis starfsins. Vinnutími þessara manna getur ekki verið
fastbundinn við ákveðinn skrifstofutíma og verður stundum næsta óreglulegur.
Launakjör eru breytileg og oft á tíðum ýmsurn óvissum atvikum háð.
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I þessu frumvarpi er gert ráð fyrir, að umræddum starfsmönnum verði opnuð
leið inn í Lífeyrissjóð starfsmanna rikisins með hiiðstæðum hætti og áður hefur
verið gert varðandi starfsfólk ýmissa sjálfseignarstofnana, sbr. 1. gr. frumvarpsins.
Með starfsfólki stjórnmálaflokka er hér einnig átt við starfsfólk þingflokka.
Hins vegar er ekki átt við blaðamenn eða annað starfsfólk við blöð flokkanna, enda
á það aðild að lífeyrissjóðum sinna fagfélaga.
Það niunu vera 15—20 menn, sem fengju rétt til aðildar að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins samkvæmt frumvarpinu. Sumir þeirra eru þegar í öðrum lífeyrissjóðum, einkum Lifeyrissjóði verslunannanna, og óvíst, að þeir mundu allir óska
eftir breytingu.
Ákvæði 2. gr. miða að því að tryggja starfsmönnum stjórnmálaflokkanna eðlileg
eftirlaun miðað við það starf, sem þeir gegndu, þó að útborguð laun þeirra hafi í
sumuni tilvikum verið lægri en svaraði til starfsins eða úr fleiri áttum.
Gert er ráð fyrir, að starfsmennirnir og launagreiðendur þeirra komi sér saman
um við hvaða launaflokka iðgjaldagreiðslur til lifeyrissjóðsins skuli miðaðar svo
og um rétt til kaupa á lífeyrisréttindum fyrir liðinn starfstíma, sem þeir skulu eiga
rétt til. Að því er launaflokksviðmiðun varðar þarf þó samþykki fjármálaráðherra
i hverju tilviki. 1 framkvæmd er gert ráð fyrir að launagreiðendur geti samið við
fjármálaráðuneytið um greiðslutilhögun vegna þeirra réttindakaupa sem samþykkt
þessa frumvarps kann að hafa í för með sér.
í 3. og 4. gr. frumvarpsins eru tekin upp ákva*ði úr lögum nr. 23 1967 og nr.
49 1972, svo að unnt sé að fella þau lög úr gildi.

Sþ.

527. Nefndarálit

[44. mál]

um, afnám vinveitinga á vegum ríkisins.
Frá allsherjarnefnd.
Með vísun til nefndarálits allsherjarnefndar uin tillögu til þingsályktunar um
nefndarskipun um áfengismál (110. mál), leggur nefndin til, að þessari tillögu verði
vísað til ríkisstjórnarinnar.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Magnús T. Ólafsson.

Sþ.

Alþingi, 25. apríl 1975.
Ólafur G. Einarsson.
Jónas Árnason.

528. Nefndarálit

Jón Skaftason.
Lárus Jónsson.

[110. niál]

um till. til þál. um nefndarskipun um áfengismál.
Frá allsherjarnefnd.
Á þessu þingi hefur tveim tillögum til þingsályktunar um áfengismál verið vísað
til nefndarinnar. önnur er sú, sem hér um ræðir, en hin er um afnám vínveitinga á
vegurn ríkisins.
Nefndin er sammála um að baráttan gegn áfengisbölinu eigi skilið fullan stuðning
af hálfu Alþingis og raunar forustu af þess hendi í fjárveitingum, og aðgerðum. Sú
ógæfa — misgjörðir og andleg og líkamleg sltipbrot sem ómældur fjöldi einstaklinga
verður fyrir vegna ofneyslu áfengis — blasir hvarvetna við. Margvísleg samtök
áhugafólks hafa unnið aðdáunarvert starf í baráttunni gegn ofneyslu áfengis, og
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það er sameiginleg skylda þjóðfélagsins, stjórnvalda og Alþingis að veita þeim lið
með góðu fordæmi, hvatningu og liðveislu.
Sú ákvörðun menntamálaráðherra að veita ekki áfenga drykki í þeim móttökum
eða samsætum, sem hann býður til, hefur vakið verðskuldaða athygli.
Það er hins vegar mat nefndarinnar, að Alþingi geti ekki sett ráðherrum reglur
í þeim efnum, heldur sé það þeirra sjálfra að ráða sinum veitingum, eins og aðstæður
bjóða hverju sinni.
Þar er einnig á að líta, að afnám vínveitinga á vegum ríkisins hefur ekki úrslitaáhrif á almenna vínneyslu, frekar en aðrar takmarkaðar ákvarðanir. I þessum efnum stoða skainmt boð og bönn. Mestu skiptir skipulegur áróður og starf, sem mótað
gæti almenn viðhorf og afstöðu borgaranna, einkum unglinganna, til áfengisneyslu.
Nefndin er fylgjandi þeirri tillögu til þingsályktunar um nefndarskipun um
áfengismál, sem hér um ræðir, í því skyni að sameina hugmyndir og áhuga þeirra
fjölmörgu, sem leggja vilja þessu málefni lið. Mætti þá kanna og gera tillögur um,
á hvern hátt hið opinbera gæti með árangursríkari hætti tekið þátt í baráttunni
gegn áfengisbölinu.
Nefndin leggur til að tillaga til þingsályktunar, 110. mál, verði samþykkt með
eftirfarandi
BREYTINGU:
2. málsgr. tillgr. hljóði svo:
Nefndin skal leitast við að gera tillögur til úrbóta, hún skal hraða störfum sem
mest og leggja bráðabirgðaálit og tillögur fyrir þingflokkana á næsta reglulegu
Alþingi.
Alþingi, 25. apríl 1975.
Ólafur G. Einarsson.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Jónas Árnason.
Magnús T. Ólafsson.

Sþ.

529. Nefndarálit

Jón Skaftason.
Lárus Jónsson.

[113. mál]

um till. til þál. um öryggisbúnað flugvalla.
Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur kynnt sér tiliöguna og leitað uinsagnar nokkurra aðila, þ. á m.
flugmálastjóra og Félags atvinnuflugmanna. Ljóst er, að tillaga þessi er fyllilega
tímabær. Flugsamgöngur fara ört vaxandi hér á landi, en mikið skortir á, að öryggisbúnaður á þeim fjölda flugvalla, sem byggðir hafa verið á skömmum tíma, fullnægi
þeim kröfum um öryggisbúnað, sem nauðsynlegur er.
Ljóst er, að flugmálastjórnin hefur ekki legið á liði sínu að bæta hér um og
gert athuganir og tillögur um úrbætur, en beiðnum hennar um fjárveitingar og
framkvæmdir hefur aðeins verið unnt að sinna að takmörkuðu leyti.
Nefndin álítur, að þessu máli þurfi að gefa betri gaum, og telur sjálfsagt að
rikisstjórnin geri sérstaka athugun á því, hvernig fjármagna og setja megi upp á
sem skemmstum tima nauðsynlegan öryggisbúnað á flugvöllum landsins.
Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.
Alþingi, 25. apríl 1975.
Ólafur G. Einarsson
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Jónas Arnason.
Magnús T. Ólafsson.

Jón Skaftason.
Lárus Jónsson.
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Ed.

530. Frumvarp til laga

[66. mál]

um Sjóvinnuskóla íslands.
(Eftir 3. umr. í Nd., 26. apríl.)
Samhljóða þskj. 523 með þessari breytingu:
6. gr. hljóðar svo:
Skólinn starfar allt að 10 mánuði á ári og skal skólatíma yfirleitt skipt i þriggja
ínánaða námskeið.

Nd.

531. Lög

[149. mál]

um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
(Afgreidd frá Nd., 26. apríl.)
Samhljóða þskj. 382 (sbr. 376).

Nd.

532. Lög

[146. mál]

um breyting á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
(Afgreidd frá Nd., 26. apríl.)
Samhljóða þskj. 271.

Nd.

533. Nefndarálit

[25. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 85/1936, um meðferð einkamála i héraði.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.
Alþingi, 26. apríl 1975.
Ellert B. Schrain,
form., frsm.
Friðjón Þórðarson.

Gunnlaugur Finnsson,
fundaskr.
Svava Jakobsdóttir.
Sighv. Björgvinsson.

Ingólfur Jónsson.
Páll Pétursson.
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Nd.

534. Nefndarálit

[53. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 20 8. mars 1954, um vátryggingarsamninga.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþvkkt frumvarpsins.
Alþingi, 26. apríl 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Friðjón Þórðarson.

Gunnlaugur Finnsson,
fundaskr.
Svava Jakobsdótlir.
Sighv. Björgvinsson.

535. Nefndarálit

Nd

Ingólfur Jónsson.
Páli Pétursson.

[213. mál]

um frv. til 1. um breyt. á iögum um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands,
Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 1962.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.
Alþingi, 26. apríl 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Friðjón Þórðarson.

Nd.

Gunnlaugur Finnsson,
fundaskr.
Svava Jakobsdóttir.
Sighv. Björgvinsson.

536. Nefndarálit

Ingólfur Jónsson
Páll Pétursson.

[155. mál]

um frv. til laga um Rikisforlag.
Frá félagsmáianefnd.
Nefndin hefur rætt máiið og sent það til umsagnar. Kemur í ijós í umsögn
Fjárlaga- og hagsýslustofnunar, að rætt hefur verið um að koma á fót starfsemi
svipaðri þeirri sem lagt er til í frv. að ríkisforlag hafi með höndum, en stofnunin
telur málið þurfa nánari könnun. Nefndin teiur þörf á bættri dreifingu upplýsingarita ríkis og rikisstofnana og leggur til með hliðsjón af framanrituðu að málinu
verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 28. apríl 1975.
Gunnlaug ir Finnsson,
torm.
Stefán Valgeirsson.

Ellert B. Schram,
fundaskr.
Eðvarð Sigurðsson.

Magnús T. Ólafsson,
frsm.
Ólafur G. Einarsson.
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Nd.

537. Breytingartillögur

[95. máll

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá Karvel Pálmasyni, Sighvati Björgvinssyni, Sigurlaugu Bjarnadóttur og
Sigurði Blöndal.
1. Við 10. gr. 1. málsgr. orðist svo:
í stað 1. málsliðar 1. málsgr. 32. gr. laganna komi:
Árlega skal veita ákveðna fjárhæð til lagningar þjóðvega og annarrar
gatnagerðar í kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa 200 íbúa eða fleiri, og
skal % hlutum fjárins skipt eftir íbúafjölda. Fjárveitinganefnd Alþingis skiptir
V3 hluta þessa fjár að fengnum, tillögum vegamálastjóra og skal þeim hluta
fjárins varið til annarra varanlegra gatnagerðarframkvæmda í kaupstöðum og
kauptúnum, sem skemmst eru á veg komin í slíkum framkvæmdum.
2. Aftan við greinina bætist:
1 stað orðsins „eingöngu“ í 2. málsgr. 32. gr. komi orðið: fyrst.

Sþ.

538. Fyrirspurn

[262. mál]

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um greiðslu sjúkrasamlaga vegna tannlækninga.
Frá Magnúsi Iíjartanssyni.
Hvað líður framkvæmd á 44. gr. almannatryggingalaga um tannlæknaþjónustu?

Nd.

539. Tillaga til þingsályktunar

[263. mál]

um aðstoð við vangefna og fjölfatlaða.
Flm.: Ragnhildur Helgadóttir.
Alþingi skorar á ríkisstjórnina að undirbúa hið fyrsta ráðstafanir til að bæta
aðstöðu vangefinna og fjölfatlaðra, m. a. með aukningu hjálparstofnana vegna
þeirra, sem dveljast í heimahúsum, og aukningu hjiikrunarrvma fvrir þá, sem eiga
við þessi vanheilindi á háu stigi að striða.
Greinargerð.
Undanfarið hafa talsverðar umræður átt sér stað, sem leitt hafa hugann að
því, að ekki sé nægilega vel séð fyrir aðstoð við vangefna og fjölfatlaða af þjóðfélagsins hálfu. Engan veginn skulu þó vanmetin þau framfaraspor, sem í þessum málum hafa verið stigin, svo sem dagvistun, sérkennsla og örorkubætur vegna
barna, svo að nokkuð sé nefnt.
Fjöldi foreldra vangefinna barna og fjölfatlaðra vill, ef nokkur kostur er,
fremur annast þau í heimahúsum en vista þau á stofnunum. Þarf ekki að ræða
það, hvers virði það er þessum einstaklingum að njóta foreldraumhyggju. En ef
til vill eru of fáir, sem hugsa út í það, hvílíkt álag slík umönnun getur verið
foreldrum eða aðstandendum. Það er ekki einfalt mál fyrir það fólk að njóta
hvíldar smátíma, þótt þreki þess geti ella hæglega verið ofboðið. Oft vakna líka
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vandasamar spurningar og áhyggjur i sambandi við uppeldi og aðhlynningu þessa
vanheila fólks.
Hjálparstofnanir, seni veitt gætu þessum foreldrum ýmiss konar aðstoð og
leiðbeiningar og tekið gætu að sér umönnun þessara einstaklinga smátima í senn
stöku sinnum, t. d. nokkra daga, gætu orðið að ómetanlegu liði og í sumum tilvikum forðað uppgjöf.
Við hið daglega álag bælist, að áhyggjur sækja á marga þessa foreldra vegna
óvissu um það, hvað við taki, er þeirra nýtur ekki lengur við. Sum þessara barna
eru svo illa sett, að þau virðast lenda eins og á mörkum, ýmissa stofnana, milli
þeirra eða jafnvel utan við þær vegna þrengsla og skorts á möguleikum i þeim
stofnunum, sem fyrir eru.
önnur eru bæði vangefin og auk þess svo mjög fötluð og vanheil að öðru
leyti, að þau þurfa mikla hjúkrun og sérstæða umönnun. Vegna þessara einstaklinga þyrfti t. d. verulega að efla og bæta hjúkrunardeild Kópavogshælis.
Auk þessara ráðstafana er þörf á að gefa vaxandi gaum ráðstöfunum til kennslu
og þjálfunar við hæfi hinna ýmsu hópa vangefinna og fjölfatlaðra og kappkosta,
að nútimaþekking nýtist þeim til nokkurs þroska.

Nd.

540. Nefndarálit

T137. máll

um frv. til 1. um brevting á bráðabirgðaiögum um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál, nr. 88 24. sept. 1974.
Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Nefndin hefur orðið ósammála um afgreiðslu frv. Undirritaðir nefndarmenn
leggja til að frv. verði samþykkt og þannig tryggt að viðbótarlífeyrir til aldraðs
fólks og öryrkja, sem hefur engar eða sáralitlar aðrar tekjur en bætur almannatrygginga, haldi kaupmætti sínum i þeirri óðaverðbólgu sem dunið hefur yfir
þjóðina að undanförnu og ekkert lát virðist ætla að verða á.
Alþingi, 29. april 1975.
Magnús Kjartansson,
frsm.

Nd.

Karvel Pálmason.

541. Nefndarálit

T138. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um ahnannatrvggingar, nr. 67 frá 20. april 1971.
Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Nefndin hefur orðið ósammála um afgreiðslu frv. Meiri hlutinn vill hafna
frv. m,eð því að vísa þvi til ríkisstjórnarinnar. Undirritaðir nefndarmenn leggja
hins vegar til að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 29. aprll 1975.
Magnús Kjartansson,
frsm.

Karvel Pálmason.
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Nd.

542. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar.
Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Frumvarp þetta fjallar um einn þátt af því vandamáli sem 138. mál Nd. tekur
til. Verði þvi frumvarpi drepið á dreif með því að vísa þvi til ríkisstjórnarinnar eins
og meiri hluti nefndarinnar leggur til, telja undirritaðir nefndarmenn einsætt að
þetta frumvarp verði samþykkt.
Alþingi, 29. apríl 1975.
Karvel Pálmason,
frsm.

Nd.

Magnós Kjartansson.

543. Nefndarálit

[76. mál]

um till. til þál. um, nýtingu innlendra orkugjafa í stað olíu.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Nefndin hefur orðið ósammála um afgreiðslu tillögunnar. Undirritaðir nefndarmenn leggja til að tillagan verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 29. apríl 1975.
Magniis Kjartansson,

Bragi Sigurjónsson.

frsm.

Nd.

544. Nefndarálit

[76. mál]

um till. til þál. um nýtingu innlendra orkugjafa í stað oliu.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Nefndin ræddi efni tillögunnar á tveinmr fundum, en gat ekki orðið sammála
um afgreiðslu hennar. Meiri hluti nefndarinnar (IngJ, IG, SvB, LárJ og PS) leggur
til að tillöginni verði vísað til ríkisstjórnarinnar. Minni hlutinn (MK og BrS) mælir
með því, að tillagan verði samþykkt.
Alþingi, 29. apríl 1975.
Ingólfur Jónsson,
Lárus Jónsson,
Ingvar Gíslason.
form., frsm.
fundaskr.
Pétur Sigurðsson.
Sverrir Bergmann.

Alþt. 1974. A (96. lðggjafarþing).
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Ed.

545. Frumvarp til laga

[264. mál]

um breytingu á lögum nr. 72 28. maí 1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1- gr.

A eftir 2. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, sem verða 3. og 4. gr., en töluröð síðari greina breytist samkvæmt þvi:
a) Seðlabanki íslands hefur á hendi bókhald og rekstur Verðjöfnunarsjóðs, og
skal ávaxta fé hans í samráði við stjórn sjóðsins, annað hvort í erlendum
eða íslenskum gjaldeyri. í því skyni að tryggja það, að eign sjóðsins í vörslum
Seðlabankans haldi verðgildi sínu, án tillits til breytinga á skráðu gengi fslenskrar krónu, er bankanum heimilt að lána bönkum, sparisjóðum, opinberum
fjárfestingarsjóðum og ríkissjóði, eða með ríkisábyrgð, fé með þeim lánskjörum, að endurgreiðsla höfuðstóls og vaxta sé háð breytingum á gengi erlends
gjaldeyris gagnvart islenskri krónu. Seðlabankinn ákveður hæð vaxta af lánum
þessum svo og önnur lánskjör.
b) Ef samanlagt verðmæti hreinnar gjaldeyriseignar Seðlabankans og skuldabréfa
hans með gengistryggingu, sbr. 1. gr„ nægir ekki eftir 1. janúar 1975 til að
tryggja verðgildi innstæðu Verðjöfnunarsjóðs hjá Seðlabankanum skal það, er
á vantar, fært til skuldar ríkissjóði á sérstakan reikning hjá bankanum. Um
endurgreiðslu þeirrar skuldar og önnur lánakjör skal gert sérstakt samkomulag
milli fjármálaráðherra og Seðlabankans.
2. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 18 4. apríl 1972 um breyting á lögum
nr. 72 28. maí 1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögunum frá 28. maí 1969, sem hér er lagt til að breyta, var sú kvöð lögð á
Seðlabanka íslands, að gengistryggja inneign Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins, eins
og hún væri á hverjum tima. t umsögn sinni um frv. benti Seðlabankinn m. a. á að
gera mætti ráð fyrir þeim möguleika, að þegar til gengislækkunar kæmi og gengistryggingin yrði virk, þá væri enginn gjaldevrisvarasjóður fyrir hendi, sem hugsanleg
inneign Verðjöfnunarsjóðs gæti talist hluti af. Með þessu var í rauninni vakin athygli á því megin atriði, að gengistryggingin gæti aðeins náð svo langt sem nettógjaldeyriseign Seðlabankans hrykki til og að það, sem væri greitt þar fram yfir, yrði
af eigin fé bankans, en slík ráðstöfun á fé bankans verður að teljast óeðlileg, auk
þess sem urn væri að ræða beina peningaútgáfu. Eftir setningu laganna hefur Seðlabankinn séð svo um, að reikningar sjóðsins væru umreiknaðir í samræmi við breytingar á gengi krónunnar til hækkunar eða lækkunar gagnvart dollar. Þetta var unnt
að framkvæma svo á meðan hrein gjaldeyriseign bankans nægði til að vega upp á
móti inncign Verðjöfnunarsjóðs, sem tryggja átti. Þannig var ástatt fram að gengislækkuninni 2. september 1974. Frá gildistöku laganna og fram til loka ágústmánaðar
1974, höfðu innstæður sjóðsins verið færðar upp eða niður í samræmi við allar
gengisbrev.ingar krónunnar á þvi tímabili og nam uppfærslan nettó kr. 234.7 millj.
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Við gengisbreytinguna 2. september 1974 var hins vegar svo komið, að nettógjaldeyriseign Seðlabankans nam aðeins rúmlega 487 millj. kr„ þannig að gengishagnaður
af þeirri upphæð til að mæta gengistapi Verðjöfnunarsjóðs nam aðeins 99.8 millj.
kr. Á hinn bóginn nam gengisuppfærsla innstæðna Verðjöfnunarsjóðs 393.3 millj. kr.
Það skorti því um 293.5 millj. kr. á að Seðlabankinn gæti greitt að fuliu gengistryggingu Verðjöfnunarsjóðs af gjaldeyriseign sinni, en það samsvarar, að gjaldeyriseign
bankans hefði þurft að vera um 1 434 millj. kr. hærri en í rauninni var við gengislækkunina. Af þessum ástæðum þótti eðlilegt, að hluta af verðhækkun, sem varð
vegna gengislækkunarinnar yrði varið til að bæta Verðjöfnunarsjóði það tap, sem
hann varð fvrir vegna gengisbreytingarinnar, sbr. b-lið 2. gr. laga nr. 78 frá 30. ágúst
1974 um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingu á gengi
íslenskrar krónu. Hin brýna þörf fyrir stuðning við sjávarútveginn, sem komið hefur
í Ijós síðar, leiddi til þess, að ekki þótti fært að skerða gengishagnaðarsjóð eins og
fvrrgreint lagaákvæði hafði gert ráð fyrir. Var því ákveðið við afgreiðslu laganna
um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar i desember 1974, að
sú upphæð, sem átti að fara til að gengisbæta Verðjöfnunarsjóð, skyldi renna i gengishagnaðarsjóð, sem varið er til styrktar sjávarútveginum.
í sambandi við þessar breytingar hafa farið fram viðræður milli ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans um nauðsyn þess að setja í lög skýrari ákvæði um gengistryggingu Verðjöfnunarsjóðs, þar sem m. a. væri tekið tillit til þess vandamáls, sem
af því hlýst ef hrein gjaldeyriseign Seðlabankans hrekkur ekki til að bæta gengistap
Verðjöfnunarsjóðs, svo sem að ofan getur. Með frv. þessu er að því stefnt að leysa
þetta vandamál með tvennu móti, annars vegar með þvi að heimila Seðlabankanum
að stofna til útlána innanlands með skilvrðum um, að þau endurgreiðist í samræmi
við breyíingar á gengi íslensku krónunnar og hins vegar, að ríkissjóður taki á sig
vissar skuldbindingar ef aðstæður gera það nauðsvnlegt til að fullnægja gengistryggingunni. Jafnframt er svo ráð fyrir gert, að Seðlabankinn greiði af tekjum
sinum það, sem á vantar, að hrein gjaldeyriseign hans hrökkvi til að greiða gengistryggingu Verðjöfnunarsjóðs vegna gengisbreytingarinnar 2. september 1974. Samhliða þessu frv. flytur rikisstjórnin frv. til laga um breytingu á lögum nr. 78/1974,
þar sem fyrrgreint ákvæði um ráðstöfun gengishagnaðar í b-Iið 2. gr. er fellt niður.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Samkvæmt ákvæði þessarar greinar er ráð fyrir því gert, að gengistrygging
Verðjöfnunarsjóðs haldist, en Seðlabankanum jafnframt heimilað að veita lán innanlands með gengisákvæði. Slíkrar heimildar er þörf þegar þannig stendur á, að hrein
gjaldeyriseign Seðlabankans hrekkur ekki til að tryggja inneign Verðjöfnunarsjóðs.
Um vexti af slíkum lánum yrði að fara eftir vaxtakjörum á sambærilegum lánum
erlendis.
Um 2. gr.
Hér er gert ráð fyrir þeim möguleika, að hrein gjaldeyriseign Seðlabankans,
að viðbættum skuldabréfum samkv. 1. gr„ hrökkvi ekki til gengistryggingar Verðjöfnunarsjóðs. Þvkir þá eðlilegt, að rikissjóður taki á sig að tryggja það, sem þar
er umfram.
Við gengisbreytingu þá, sem framkvæmd var 14. febrúar s. 1. og raunar einnig
við þær smávægilegu breytingar á gengi, sem urðu um mánaðamótin janúar og
febrúar, var svo komið, að gjaldeyrisstaða Seðlabankans var neikvæð og því enginn
gjaldeyrir til er gæti staðið undir gengistrvggingu Verðjöfnunarsjóðs. Því er nauðsynlegt að ákvæði þessarar greinar taki til timabilsins frá upphafi þessa árs og mundi
rikbsjóður samkvæmt því standa undir gengistrvggingunni vegna þeirra gengis-
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breytinga, sem orðið hafa frá þeim tíma. Míðað við inneign Verðjöfnunarsjóðs við
gengislækkunina 14. febrúar 1975 næmi gengisuppfærslan rúmlega 700 millj. kr.

Um endurgreiðslu þeirra skulda, sem þannig mynduðust, yrði að semja sérstaklega
milli fjármálaráðherra og Seðlabankans.

Ed.

546. Frumvarp til laga

[265. mál]

um breytingu á lögum nr. 78/1974 um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka
íslands um breytingu á gengi islenskrar krónu.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
b.-liður 2. gr. laganna falli niður.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

L gr.
2. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í 2. gr. laga nr. 78/1974 var gert ráð fyrir, að myndaður yrði sérstakur sjóður
af gengismun af sjávarvörubirgðum og ógreiddum útflutningi sjávarvöru vegna
gengisbreytingarinnar 29. ágúst 1974. í greinargerðinni var og gert ráð fyrir, að fénu
skyldi ráðstafað í þágu sjávarútvegs og sjóða hans með sérstökum lögum. Þá var
i greininni ákvæði um þrenns konar greiðslur, sem inntar skyldu af hendi af gengismun áður en til þessarar ráðstöfunar kæmi:
„a. Hækkanir á flutningskostnaði og öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning
vegna þeirra afurða, sem framleiddar hafa verið fyrir 1. september 1974, en
fluttar út eftir gengisbreytinguna.
b. Gengisbætur vegna innstæðna Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, sbr. ákvæði
laga nr. 18 frá 4. apríl 1972.
c. Halli, sem verða kann vegna niðurgreiðslu á oliu til fiskiskipa fram til 1. október 1974.“
Með þessu frumvarpi er lagt til, að b-liðurinn verði felldur niður. Ástæðan til
þess er fyrst og fremst sú, að þörfin fyrir stuðning við útveginn er talin svo brýn,
að framlög til hans hljóta að ganga fyrir öðru. Enda voru á Alþingi samþykkt lög
í desember 1974, þar sem við ráðstöfun gengismunarfjár var reiknað með þessari
ineðferð. Fjárhæð sú, sem hér er um að tefla, var 393,3 millj. kr.
Gera má ráð fvrir, að gengismunur í heild, skv. lögum nr. 78/1974, verði um
1 800 millj. kr. og voru þar af innkomnar i byrjun april 1975 um 1 700 millj. kr.
Áætlaðar greiðslur vegna liða a) og c) munu nema um 600 millj. kr. og verður því
til ráðstöfunar um 1 200 millj. kr.
T sambandi við þessa breytingu er nauðsynlegt að ákveða, hvernig farið skal
með gengistryggingu Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins skv. siðasta málslið 2. gr.
laga nr. 72/1969, sbr. lög nr. 18/1972, þegar svo háttar, að innstæða i Verðjöfnunarsjóði er hærri að fjárhæð en nemur hreinni gjaldeyriseign Seðlabankans. Um það
flytur ríkisstjórnin sérstakt frumvarp til laga um brevtingu á lögum nr. 72/1960 um
Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
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Ed.

547. Nefndarálit

[225. mál]

um, frv. til 1. um Hússtjórnarkennaraskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með þeim breytingum er nefndin
flytur á sérstöku þingskjali.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Steingrímur Hermannsson.
Alþingi, 29. apríl 1975.
Axel Jónsson,
Steinþór Gestsson,
Jón Árm. Héðinsson.
form., frsm.
fundaskr.
Jóhannes Árnason.
Ingi Tryggvason.
Ragnar Arnalds.

Ed.

548. Breytingartillögur

[225. mál]

við frv. til 1. um Hússtjórnarkennaraskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
1. 5. gr. orðist svo:
Inntökuskilyrði í Hússtjórnarkennaraskóla íslands eru:
Stúdentspróf ásamt 20 vikna hússtjórnarnámskeiði eða próf úr hússtjórnarskóla að viðbættu prófi úr tveggja ára framhaldsdeildum gagnfræðaskóla.
Með samþykki menntamálaráðuneytis má veita umsækjendum með annað
nám að baki skólavist, cf skólastjórn telur það jafngilt og mælir með því. Þeir,
sem besta undirbúningsmcnntun hafa, sitja fyrir um skólavist.
Nemandi skal sýna læknisvottorð um að hann sé eigi haldinn neinum
kvilla, er öðrum geti að meini orðið og liamli skólavist að dómi skólastjórnar.
2. 2. mgr. 14. gr. orðist svo:
Þeir kennarar, er lokið liafa kandidalsprófi frá Norræna búsýsluskólanum
eða kandidatsprófi frá annarri hliðstæðri stofnun í einhverri aðalkennslugrein
skólans, að viðbættri menntun í uppeldisfræðum, sitja að öðru jöfnu fyrir um
stöður.

Ed.

549. Frumvarp til laga

[266. mál]

um breyting á lögum nr. 107/1973 um þörungavinnslu við Breiðafjörð.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974-—75.)
1. gr.

1. í stað orðanna „allt að 60 milljónum kr.“ í 1. tölulið 3. gr. laganna kemur: allt
að 90 milljónum kr.
2. í stað orðanna „140 milljónir kr.“ í 2. tölulið 3. gr. laganna kemur: 340 milljónir kr.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Stjórn Þörungavinnslunnar h. f. hefur óskað eftir því, að frumvarp þetta verði
flutt, vegna mikilla verðhækkana, sem orðið hafa á kostnaði framkvæmda frá því að
lögin um þörungavinnslu voru samþykkt í desember 1973. Hefur ríkisstjórnin fallist
á að verða við þeirri beiðni. Frumvarpið felur í sér heimild fyrir ríkisstjórnina til
að auka hlutafé ríkissjóðs í fyrirtækinu úr 60 milljónum kr. í 90 milljónir kr. og er
gert ráð fyrir, að hlutafjáraukningin verði tekin inn í fjárlög árin 1976 og 1977. Er
ríkisstjórninni heimilað að taka bráðabirgðalán til þess að unnt sé að greiða fyrirliugaða hlutafjáraukningu þegar á þessu ári. Þá felur frumvarpið í sér heimild til
að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er lilutafélaginu verði veitt til byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals 340 milljónir kr. í stað 140 milljóna kr.
samkv. gildandi lögum.
Þörungavinnslan h. f. var stofnuð í mars 1974 á grundvelli laga nr. 10/1973.
Hlutafé er 68.8 milljónir kr., en þar af er hlutur ríkissjóðs 60 milljónir kr. Ákvörðun
ríkisstjórnar og Alþingis um framkvæmdir var byggð á áætlun, sem Undirbúningsfélag þörungavinnslu h. f. lét gera og lögð var fram i október 1973.
Framkvæmdir hófust í júní 1974. Lokið er við að byggja 1500 fermetra húsnæði
fyrir vélar, verkstæði og skrifstofur fyrirtækisins. Vélar í þurrkstöð eru þegar
komnar og ýmis tækjabúnaður er að koma til landsins. Stefnt er að því, að starfræksla fyrirtækisins geti hafist á miðju þessu ári.
Frumvarpi þessu fylgir greinargerð stjórnar Þörungavinnslunnar h. f. um endurskoðaðan stofnkostnað og rekstrarkostnað Þörungavinnslunnar h. f. dags. 24. mars
1975.
Greinargerð stjórnar Þörungavinnslunnar h. f.
Nýlega hafa stofnkostnaðar- og rekstraráætlanir fyrirtækisins verið endurskoðaðar. Niðurstaða þeirrar endurskoðunar er, að frá því í október 1973 hefur stofnkostnaður hækkað úr 212 milljónum kr. í 422 milljónir kr. Þessi mikla hækkun á
stofnkostnaði stafar að mestu leyti af breyttu gengi ísl. krónunnar en að nokkru
leyti af erlendum og öðrum innlendum verðhækkunum, m. a. vegna launasamninga
í febrúar 1974.
Þrátt fyrir þessar mikiu verðhækkanir hefur áætluð rekstrarafkoma fyrirtækisins batnað mjög verulega. Annars vegar hefur gengislækkun aukið áætlaðar tekjur
mun meira en kostnað og hins vegar hefur verið gengið frá nýjum verðlagsgrundvelli í sainningum við skoska fyrirtækið Alginate Industries Ltd., Skotlandi, sem
gerir ráð fyrir 28% hækkun í sterlingspundum frá verðlagsgrundvellinum 1974 til
ársins 1975.
Miðað við núverandi áætlaðan rekstrarkostnað og verðið, sem gilti fyrir árið
1974 reynist arðsemi fyrirtækisins vera um 17% af áætlaðri fjárfestingu, en ef miðað
er við umsamið verð 1975 og gert ráð fyrir allnokkrum hækkununi á rekstrarkostnaði á árinu, reynist arðsemin um 22% af heildarfjárfestingu eins og hún er áætluð.
Rétt er að minna á, að við afgreiðslu þingsins á lögum um þörungavinnslu í des. 1973
var arðsemin á sama grundvelli áætluð 12.1%.
Þessi miklu hagstæðu áhrif af völdum gengisbreytingar og verðhækkunar afurða
stafa fyrst og fremst af því, að erlend aðföng eru mjög lítil. Nettó gjaldeyristekjur
af starfseminni miðað við að framleiðslan verði öll flutt út eru því hlutfallslega
mjög miklar miðað við heildarveltu fyririækisins.
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Endurskoðuð stofnkostnaðaráætlun pr. 21. 3. 1975 (1000 kr.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Þangoflun ...............................................................................................................
Votmeðferð .............................................................................................................
Vélar í verksmiðju................................................................................................
Lagnir í verksmiðju..............................................................................................
Mjölmeðferð ..........................................................................................................
Verksmiðjuhús .......................................................................................................
Undirstöður ........................................................................................................
Undirbúningsvinna ..............................................................................................
Hús starfsliðs .........................................................................................................
Vextir á byggingartíma ...................................................................................

kr.
—
—
—
—
—
—
—

Samtals kr.

190 046
30 160
65 231
17 312
27 772
31 587
22 037
12 506
18 210
7 900
422 761

Rekstrarkostnaðaráætlun — Samantekin pr. 21. 3. 1975.
Þangverkun

1000 kr/ár

Launakostnaður ....................................................................................
Raforka/j arðvarmi ...............................................................................
Viðhakl....................................................................................................
Afskriftir ................................................................................................
Uurrkunarkostnaður alls
Þangöflun
Launakostnaður ....................................................................................
Fæði/húsnæði/flutningar .....................................................................
Eldsneyti ................................................................................................
Viðhald....................................................................................................
Afskriftir ................................................................................................
Net ..........................................................................................................
Þangtekjugjöld ......................................................................................

15
21
11
13

131
998
161
587

kr/tn
2
3
1
2

263
291
670
032

61 877

9 256

39
12
8
18
19
4
3

5
1
1
2
2

983
694
270
784
005
600
740

981
899
237
810
843
688
559

Öíhinarkostnaður alls

107 076

16 017

Sameiginlegur kostnaður
Launakostnaður ....................................................................................
Annar kostnaður....................................................................................

6 867
14 030

1 027
2 099

Sameiginlegur kostnaður alls

20 897

3 126

Útskipunarkostnaður/vörugjald ........................................................

6 189

926

FOB kostnaður ......................................................................................

196 039

29 325

SÖLUTEKJUR: 6 685 t á 120 £/t á 360 kr/£................... 288 792 þús.
FOB KOSTNAÐUR..................................................................... 196 039 —
TEKJUAFGANGUR FYRIR SKATTA

ARÐSEMl

92 753 X 100
---- _____---- = 21,9%
422 761

92 753 þús.
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Sþ.

550. Fyrirspurn

[267. mál]

til fjármálaráðherra um fjárlagaáætlanir.
Frá Jóni Arnasyni.
Hvað líður efnislegri athugun á þingsálvktunartillögu er vísað var til ríkisstjórnar í apríhnánuði 1973 um að gerð verði fjögurra ára áætlun um þróun útgjalda og tekna ríkissjóðs, miðað við gildandi lagaskuldbindingar og tekjuheimildir og aukningu ólögbundinna útgjaldaliða með hliðsjón af fenginni reynslu?

Sþ.

551. Tillaga til þingsályktunar

[268. mál]

um fullgildingu á Félagsmálasáttmála Evrópu.
(Lögð fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Alþingl ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til þess fyrir íslands hönd að
fullgilda Félagsmálasáttmála Evrópu, sem undirritaður var í Turin á Italíu 18.
október 1961, en sáttmálinn er prentaður sem fylgiskjal með ályktun þessari.
Fylgiakjal
FÉLAGSMÁLASÁTTMÁLI EVRÓPU.

EUROPEAN SOCIAL CHÁRTER.

Ríkisstjórnir þær, sem undirritað hafa
sáttmála þennan og aðilar eru að Evrópuráðinu,
álíta, að markmið Evrópuráðsins sé að
koma á nánari einingu ineðal aðila þess
i þvi skyni að vernda og framkvæma hugsjónir þær og meginreglur, sem eru sameiginleg arfleifð þeirra og að auðvelda
efuahagslegar og félagslegar framfarir
þeirra, einkum með því að viðhalda og
tfla mannréttindi og mannfrelsi,

The Governments signatory hereto,
being Members of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of
greater unity between its Members for
the purpose of safeguarding and realising
the ideals and principles which are their
eommon heritage and of facilitating their
economic and social progress, in particular by the maintenance and further
realisation of human rights and fundamental freedoms;
Considering that in the European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms
signed at Rome on 4th November 1950,
and the Protocol thereto signed at Paris
on 20th March 1952, the member States
of the Council of Europe agreed to
secure to their populations the civil and
political rights and freedoms therein
specified;
Considering that the enjoyment of
social rights should be secured without
discrimination on grounds of race, colour,
sex, religion, political opinion, national
extraction or social origin;

álíta, að með Evrópusamþykktinni um
verndun mannréttinda og mannfrelsis,
sem undirrituð var í Róm 4. nóvember
1950, og viðbótarbókun, sem undirrituð
var í París 20. mars 1952, hafi aðildarríki
Evrópuráðsins samþykkt að tryggja
þegnum sínum þau borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi og frelsi, sem þar um
ræðir,
álita, að tryggja beri að menn fái notið
íélagslegra réttinda án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, trúarbragða,
stjórnmálaskoðana, þjóðernis eða félagsiegs uppruna,
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eru staðráðnar i því að gera allt, sem
þær orka sameiginlega til þess að bæta
iít'skjör og efla féiagslega velferð þegna
sinna, bæði i bæjum og sveitum, með viðeigandi stofnunum og aðgerðum,
hafa þær því orðið ásáttar um eftirfarandi:
1. KAFLl
Samningsaðilarnir eru sammála um, að
það sé markmið stefnu þeirra, sem fylgja
beri með öllum viðeigandi ráðum, bæði
á innlendum og fjölþjóðlegum vettvangi,
að skapa þau skilyrði, sem þarf, til þess
að með góðum árangri megi framfylgja
eftirfarandi réttindum og meginreglum:
1. Allir menn skulu eiga þess kost að
\inna fyrir sér í starfi, sem þeir hafa
sjálfir valið sér.
2. Allt verkafólk á rétt á sanngjörnum
vi n nuskilyr ðum.
3. Allt verkafólk á rétt á öruggum og
heilsusamlegum vinnuskilyrðum.
4. Allt verkafólk á rétt á sanngjörnu
kaupi, er nægi fyrir sómasamlegum lifskjörum þess sjálfs og fjölskyldna þess.
5. Allt verkafólk og vinnuveitendur
eiga rétt á að gerast aðilar að samtökum,
innlenduin eða fjölþjóðlegum, til verndar
cfnahagslegum og félagslegum réttinduin sínum.
6. Allt verkafólk og vinnuveitendur
eiga rétt á að semja sameiginlega.
7. Börn og ungmenni eiga rétt á sérrlakri vernd gegn líkamlegri og siðferði!egri hættu, sem að þeim steðjar.
8. í sambandi við barnsburð og önnur
íilvik, eftir því sem við á, eiga konur rétt
á sérstakri vernd í starfi.
9. Allir menn eiga rétt á viðeigandi
aðstöðu til að njóta leiðbeininga um
starfsval með það fyrir augum að auðvclda þeiin að velja sér starf, sem henti
persónulegri hæfni þeirra og áhuga.
10. Allir menn eiga rétt á viðeigandi
aðstöðu til verknáms.
11. Allir menn eiga rétt á að njóta góðs
af hvers kyns ráðstöfunum, er miða að
því að tryggja sem best heilsu þeirra.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

1585

Being resolved to make every effort
in common to improve the standard of
living and to promote the social wellbeing of both their urban and rural
populations by means of appropriate
institutions and action,
Have agreed as follows:
PART I
The Contraeting Parties accept as the
aim of their policy, to be pursued by all
appropriate ineans, both national and
international in character, the attainment of conditions in which the following rights and principles may be effectively realised:
1. Everyone shall have the opportunity
to earn his living in an occupation freely
entered upon.
2. All workers have the right to just
conditions of work.
3. All workers have the right to safc
and healthy working conditions.
4. All worktrs have the right to a fair
remuneration sufficient for a decent
standard of living for themselves and
their families.
5. All workers and employers have the
right to freedom of association in national
or international organisations for the
protection of their economic and social
interests.
6. All workers aud einployers have
the right to bargain collectively.
7. Children and young persons have
the right to a special protection against
the physical and moral hazards to whicli
they are exposed.
8. Employed women, in case of maternity, and other employed women as
appropriate, have the right to a special
protection in their work.
9. Everyone has the right to appropriate facilities for vocational guidance
with a view to helping him choose an
occupation suited to his personal aptitude
and interests.
10. Everyone has the right to appropriate facilities for vocational training.
11. Everyone has the right to benefit
froni any measures enabling him to enjoy
the highest possible standard of health
attainable.
199
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12. AUt verkafólk og skyldulið þess á
rétt á félagslegu öryggi.
13. Sérhver, sem ekki hefir næg fjárráð, á rétt á félagslegri aðstoð og læknishjálp.
14. Allir menn eiga rétt á að njóta
félagslegrar velferðarþjónustu.
15. Fatlaðir eiga rétt á verknámi, endurhæfingu og endurheimt aðstöðu, hver
sem orsök og eðli fötlunarinnar kann að
vera.
16. Fjölskyldan er hornsteinn þjóðfélagsins og á því rétt á viðeigandi félagslegri, lagalegri og efnahagslegri vernd til
að tryggja fullan þroska sinn.
17. Mæður og börn eiga rétt á viðeigandi félagslegri og efnahagslegri vernd
án tillits til hjúskaparstéttar og fjölskyldutengsla.
18. Þegnar sérhvers samningsaðila eiga
rétt á að stunda hvers kyns arðbær störf
í landi sérhvers annars samningsaðila með
sama rétti og þegnar hins síðarnefnda,
með þeim takmörkunum, sem byggjast á
veigamiklum efnahagslegum eða félagslegum ástæðum.
19. Farandverkafólk og fjölskyldur
þess, sem er þegnar samningsaðila, á rétt
á vernd og aðstoð í landi sérhvers annars samningsaðila.

12. All workers and their dependents
have the right to social security.
13. Anyone without adequate resources
has the right to social and medical assistance.
14. Everyone has the right to benefit
from social welfare services.
15. Disabled persons have the right to
vocational training, rehabilitation and
resettlement, whatever the origin and
nature of their disability.
16. The family as a fundamental unit
of society has the right to appropriale
social, legal and economic protection to
ensure its full development.
17. Mothers and children, irrespective
of marital status and family relations,
have the right to appropriate social and
economic protection.
18. The nationals of anyone of the
Contracting Parties have the right to
engage in any gainful occupation in the
territory of any one of the others on a
footing of equality with the nationals of
the latter, subject to restrictions based
on coagent economic or social reasons.
19. Migrant workers who are nationals
of a Contracting Party and their families
have the right to protection and assistance
in the territory of an5r other Contracting
Party.

II. KAFLI
Eins og gert er ráð fyrir í III. kafla,

PART II
The Contracting Parties undertake, as

skuldbinda samningsaðilar sig til að telja

provided for in Part III, to consider

sig bundna af skyldum þeim, sem tilgreindar eru í eftirfarandi greinum og
málsgreinum.

themselves bound by the obligations laid
down in the following Articles and
paragraphs.

1- gr.
Réttur til vinnu.
í því skyni að tryggja, að réttur til
vinnu sé raunverulega nýttur, skuldbinda
samningsaðilar sig til:
1. að viðurkenna sem eitt helsta markmið þeirra og skyldu að koma á og viðLalda eins mikilli og öruggri atvinnu og
mögulegt er, með það fyrir augum að
koma á fullri atvinnu,

Article 1
The right to work
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to work, the Contracting Parties undertake:
1. to accept as one of their primary
aims and responsibilities the achievement
and maintenance of as high and stable
a level of employment as possible, with
a view to the attainment of full employment;

2. að vernda á raunhæfan hátt rétt

2. to protect effectively the right of

verkafólks til þess að vinna fyrir sér
í starfi, sem það hefir valið sér,

the worker to earn his living in an
occupation freely entered upon;
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3. að koma á eða viðhalda ókeypis
vinnumiðlun fyrir allt verkafólk,
4. að láta í té eða stuðla að viðeigandi
starfsfræðslu, þjálfun og endurhæfingu.

3. to establish or maintain free employment services for all workers;
4. to provide or promote appropriale
vocational guidance, training and rehabilitation.

2. gr.
Réttur til sanngjarnra vinnuskilyrða.
1 því skyni að tryggja, að réttur til
tanngjarnra vinnuskilyrða sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar
sig til:
1. að sjá til þess, að daglegur og vikulegur vinnustundafjöldi sé hæfilegur og
að vinnuvikan verði smám sainan stytt
að því marki, sem aukin framleiðni og
önnur viðkomandi atriði leyfa,
2. að sjá til þess, að veittir séu almennir frídagar með kaupi,
3. að sjá til þess, að veitt sé a. m. k.
íveggja vikna árlegt orlof með kaupi,
4. að sjá til þess, að veittir séu aukaírídagar með kaupi eða vinnutimi sé styttur hjá verkafólki, sem vinnur hættuleg
eða óheilnæm störf, eins og nánar er
ákveðið,
5. að tryggja vikulegan hvíldartima,
sem, eftir því sem mögulegt er, sé veittur
ó þeim degi, sem samkvæmt hefð eða
venju er viðurkenndur hvíldardagur í viðkomandi landi eða landshluta.

Article 2
The right to just conditions of work
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to just conditions
of work, the Contracting Parties
undertake:
1. to provide for reasonable daily and
weekly working hours, the working
week to be progressively reduced to the
extent that the increase of productivity
and other relevant factors permit;
2. to provide for public holidays with
pay;
3. to provide for a minimum of two
weeks annual holiday with pay;
4. to provide for additional paid holidays or reduced working hours for
workers engaged in dangerous or unhealthy occupations as prescribed;

3. gr.
Réttur til öryggis við störf og heilsusamlegra vinnuskilyrða.
t því skyni að tryggja, að réttur til örvggis við störf og heilsusamlegra vinnuskilyrða sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:
1. að gefa út öryggis- og heilbrigðisreglugerðir,
2. að sjá um framkvæmd slíkra reglugerða með eftirliti,

5. to ensure a weekly rest period which
shall, as far as possible, coincide with
the day recognised by tradition or
custom in the country or region concerned as a day of rest.
Article 3
The right to safe and healthy
working conditions

3. að hafa, eftir því sem við á, samráð
við samtök vinnuveitenda og verkafólks
um ráðstafanir, sem ætlað er að bæta
öryggi og heilbrigði á vinnustöðum.

With a view to ensuring the effective
exercise of the right to safe and healthy
working conditions, the Contracting Parties undertake:
1. to issue safety and health regulations;
2. to provide for the enforcement of
such regulations by measures of supervision;
3. to consult, as appropriate, employers*
and workers* organisations on measures
intended to improve industrial safetv and
health.

4. gr.
Réttur til sanngjarns kaups.
I því skyni að tryggja, að réttur til
sanngjarns kaups sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:

Article 4
The right to a fair remuneration
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to a fair remuneration, the Contracting Parties undertake:
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1. að viðurkenna rétt verkafólks til
kaups, sem veiti því og fjölskyldum þess
sómasamleg lífskjör,
2. að viðurkenna rétt verkafólks til
h:erra kaups fyrir yfirvinnu, með undantekningum í vissum tilvikum,
3. að viðurkenna rétt karla og kvenna
til sama kaups fyrir jafnverðmæt störf,
4. að viðurkenna rétt verkafólks til
hæfilegs uppsagnarfrests,
5. að heimila launafrádrátt einungis
með þeim skilyrðum og að því marki, sein
liltekið er í landslögum eða reglugerðum
eða kveðið er á um í heildarsamningum
eða gerðardómum.
Réttindum þessum skal náð með frjálsum heildarsamningum, lögákveðinni skipan launamála, eða á annan hátt, sem hæfir aðstæðum í landinu.

1. to recognise the right of workers
to a remuneration such as will give them
and their families a decent standard of
living;
2. to recognise the right of workers to
an increased rate of remuneration for
overtime work, subject to exceptions in
particular cases;
3. to recognise the right of men and
woraen workers to equal pay for work
of equal value;
4. to recognise the right of all workers
to a reasonable period of notice for termination of employment;
5. to permit deductions from wages
only under conditions and to the extent
prescribed by national laws or regulations or fixed by collective agreements
or arbitration awards.
The exercise of these rights shall be
achieved by freely concluded collective
agreements, by statutory wage-fixing
machinery, or by other means appropriate
to national conditions.

5. gr.
Réttur til að stofna félög.
í því skyni að tryggja og stuðla að frelsi
verkafólks og vinnuveitenda til að stofna
slaðbundin félög, landsfélög eða fjölþjóðleg sambönd til að gæta hagsmuna þeirra
á sviði efnahags- og félagsmála og til að
ganga i slík félög, skuldbinda samningsaðilar sig til að sjá um, að landslög skerði
ekki það frelsi né að þeim verði beitt til
að skerða það. í landslögum eða reglugerðum skal ákveða að hve miklu leyti
trvgging sú, sem þessi grein veitir, skuli
taka til lögreglunnar. Það skal einnig
ákvarðast í landslögum eða reglugerðum
að hve miklu leyti tryggingin, sem grein
þessi gerir ráð fyrir, skuli ná til manna
í herþjónustu.

Article 5
The right to organise
With a view to cnsuring or promoting
the freedom of workers and employers
to form local, national or international
organisations for the protection of their
economic and social interests and to join
those organisations, the Contracting
Parties undertake that national law shall
not be such as to impair, nor shall it be
so applied as to impair, this freedom.
The extent to which the guarantees
provided for in this Article shall apply ío
the police shall be determined by national
laws or regulations. The principle governing the application to the members of
the armed forces of these guarantees and
the extent to which they shall apply to
persons in this category shall equally be
determined by national laws or regulations.

6. gr.

Article 6
The right to bargain collectively
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to bargain collectively, the Contracting Parties undertake:

Réttur til að semja sameiginlega.
í því skyni að tryggja, að réttur til að
semja sameiginlega verði raunverulega
nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:
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1. að stuðla að sameiginlegum viðræðum milli verkafólks og vinnuveitenda,
2. að stuðla að frjálsum samningaumkitunum milli vinnuveitenda eða vinnuveitendafélaga og verkalýðsfélaga, þegar
nauðsvnlegt er eða við á, í þeim tiigangi
að ákvarða laun og vinnuskilvrði með
heildarsamningum,
3. að stuðla að stofnun og notkun viðviðeigandi sáttafvrirkomulags og gerðardóma eftir samkomulagi við lausn vinnudeilna, og viðurkenna,
4. rétt verkafólks og vinnuveitenda á
sameiginlegum aðgerðum, þegar hagsmunaárekstrar verða, þ. á m. verkfallsrétti, með þeim takmörkunum, sem til
kynnu að koma vegna gerðra heildarsamninga.

1. to promote joint consultation between workers and emplovers;
2. to promote, where necessary and
appropriate, machinery for voluntary
negotiations between employers or employers’ organisations and workers’ organisations, with a view to the regulation
of terms and conditions of employment
by means of collective agreements;
3. to promote the establishment and
use of appropriate machinery for conciliation and voluntary arbitration for the
settlement of labour disputes;
and recognise:
4. the right of workers and employers
to collective action in cases of conflicts
of interest, including the right to strike,
subject to obligations that might arise
out of collective agreements previously
entered into.

7. gr.

Article 7

Réttur barna og ungmenna til verndar.

The right of children and young
persons to protection
With a view to ensuring the effective
exercise of the right of children and young
persons to protection, the Contracting
Parties undertake:
1. to provide that the minimum age of
admission to employment shall be 15
years, subject to exceptions for children
employed in prescribed light work without harm to their health, morals or education;

1 því skvni að tryggja, að réttur barna
og ungmenna til verndar sé raunverulega
nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:
1. að sjá um, að lágmarksaidur til ráðningar i starf sé 15 ár að tilskildum undanþágum fyrir börn. sem vinna tilgreinda
létta vinnu, sem ekki er skaðleg heilsu
þeirra, siðgæði eða menntun,
að sjá um, að hærri aldursmörk

2. to provide that a higher minhmim

verði sett til ráðninga i ákveðin störf,
sem álitin eru bæftuleg eða óholl,

2.

age of admission to employment shall
be fixed with respect to prescribed occupations regarded as dangerous or unhealthy;
3. to provide that persons who are still
subject to compulsorv education shall not
be employed in such work as would
deprive thein of the full benefit of their
education;
4. to provide that the working hours of
persons under 16 years of age shall be
limited in accordance with the needs of
their development, and particularlv with
their need for vocational training;
5. to recognise the right of young
workers and apprentices to a fair wage
or other appropriate allowances;
6. to provide that the time spent bv
young persons in vocational training

3. að sjá um, að fólk, sem enn er við
skyldunám, verði ekki ráðið i vinnu, sem
hindrað gæti það í að njóta námsins til
fulls,
4. að sjá um, að vinnutimi fólks vn«<ra
en lfi ára sé takmarkaður samkvæmt þörf
þess til þroska, og sérstaklega í samræmi
vifi þörf þess á starfsþjálfun,
5. að viðurkenna rétt ungs verkafólks
og lærlinga á sanngjörnum launum eðn
öðrum viðeigandi greiðslum,
6. að sjá um, að tími sá, sem ungt fólk
ver til starfsþjálfunar i venjulegum
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vinnutíma með samþykki vinnuveitenda,
teljist hluti vinnudags,
7. aS sjá um, að vinnandi fólk yngra
en 18 ára fái minnst þriggja vikna orlof
með kaupi árlega,
8. að sjá um, að fólk yngra en 18 ára
sé ekki látið vinna næturvinnu, ef frá eru
skilin viss störf, sem ákveðin eru með
lögum eða reglugerðum,
9. að sjá um, að fólk yngra en 18 ára,
sem vinnur störf, sem tiltekin eru í Iögum
eða reglugerðum, sé háð reglulegu lækniseftirliti,
10. að tryggja sérstaka vernd gegn
líkamlegum og siðferðilegum hættum,
sem steðja að börnum og ungmennum.
og þá sérstaklega gegn þeim hættum, sem
stafa beint eða óbeint af starfi þeirra.
8. gr.

Réttur vinnandi kvenna til verndar.
í því skyni að tryggja, að réttur vinnandi kvenna til verndar sé raunverulega
nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:
1. að sjá um, að konur fái frí frá störfum i samtals a. m. k. 12 vikur fvrir og
eftir barnsburð, og sé það gert annað
hvort með fullum launum, nægum greiðslum frá almannatryggingum eða stvrk úr
opinberum sjóðum,
2. að álita ólöglegt, að vinnuveitandi
segi konu upp starfi meðan hún er fjarverandi i barnsburðarleyfi eða segi henni
upp með fyrirvara þannig, að fyrirvarinn
renni út á slikum f jarvistartíma hennar.
3. að sjá um, að mæður, sein hafa unghörn á brjósti, skuli eiga rétt á nægum
tima í því skvni,
4. a) að hafa hönd i bagga með næturvinnu kvenna i iðnaði,
b) að banna ráðningu kvenna við
námugröft neðanjarðar og, eftir
því sem við á, við öll önnur störf,
sem ekki hæfa þeim vegna þess,

during the normal working hours with
the consent of the emplover shall he
treated as forming part of the working
day;
7. to provide that employed persons of'
under 18 years of age shall be entitled to
not less than three weeks’ annual holidav
with pay;
8. to provide that persons under 18
years of age shall not be employed in
night work with the exception of certain
occupations provided for bv national laws
or regulations;
9. to provide that persons under 18
years of age employed in occupations
prescribed by national laws or regulations
shall be subject to regular medical
control;
10. to ensure special protection against
physical and moral dangers to which
children and voung persons are exposed,
and particularly against those resulting
directly or indirectly froni their work.
Article 8
The right of employed women to
protection
With a view to ensuring the effective
exercise of the right of emploved women
to protection, the Contracting Parties
undertake:
1. to provide either by paid leave, bv
adequate social security benefits or bv
benefits from public funds for women to
take leave before and after childbirth up
to a total of at least 12 weeks;
2. to consider it as unlawful for :in
employer to give a woman notice of dismissal during her absence on maternitv
leave or to give her notice of dismissal at
such a time that the notice would expire
during such absence;
3. to provide that mothers who are
nursing their infants shall be entitled to
sufficient time off for this purpose;
4. (a) to regulate the employment of
women workers on night work in
industrial employment;
(b) to prohibit the employment of
women workers in underground
mining, and as appropriate, on all
other work which is unsuitable for
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að þau eru i eðli sinu hættuleg,
óholl eða erfið.
9- gr.

Réttur til leiðbeininga ura stöðuval.
í því skyni að tryggja, að réttur til
leiðbeininga um stððuval sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar
sig til að sjá um eða stuðla að, eftir þvi
sem nauðsyn krefur, að komið verði á
fót þjónustu til að aðstoða allt fólk, þar
á meðal fatlaða, við að leysa vandamál
varðandi stöðuval og frama í starfi, með
hliðsjón af eiginleikum einstaklingsins
og afstöðu hans til atvinnumöguleika. Aðstoð þessa ætti að veita ókeypis bæði ungmennum, þar á meðal skólabörnum, og
fullorðnum.
10. gr.
Réttur til starfsþjálfunar.

í því skyni að tryggja, að réttur til
starfsþjálfunar sé raunverulega nýttur,
skuldbinda samningsaðilar sig til:
1. að sjá fyrir eða stuðla að tækni- og
starfsþjálfun alls fólks, þ. á m. fatlaðra,
eftir því sem þörf krefur og i samráði
við samtök vinnuveitenda og verkafólks,
og að veita aðstöðu til aðgangs að æðri
tækni- og háskólamenntun, sem grundvallast eingöngu á hæfni einstaklingsins,
2. að sjá fyrir eða stuðla að því, að
komið verði á fót þjálfunarkerfi og öðrum kerfisbundnum ráðstöfunum til að
þjálfa unga drengi og stúlkur í hinum
ýmsu störfum þeirra,
3. að sjá fyrir eða stuðla að, eftir þvi
sem þörf krefur:
a) nægri og aðgengilegri þjálfunaraðstöðu fvrir fullorðið verkafólk,
b) sérstakri aðstöðu til endurþjálfunar
fullorðins verkafólks, sem þörf er á
vegna tækniþróunar eða nýrrar stefnu
í atvinnumálum,
4. að hvetja til fullrar nýtingar á þeim
möguleikum, sem fyrir hendi eru, með
viðeigandi aðgerðum, svo sem:
a) lækkun eða niðurfellingu hvers kyns
gjalda,
b) veitingu fjárhagsaðstoðar i viðeigandi tilvikum,
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them by reason of its dangerous,
unhealthy, or arduous nature.

Article 9
The right to vocational guidance
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to vocational guidance, the Contracting Parties undertake
to provide or promote, as necessary, a
service which will assist all persons,
including the handicapped, to solve
problems related to occupational choice
and progress, with due regard to the
individual’s characteristics and their relation to occupational opportunity; this
assistance should be available free of
charge, both to young persons, including
school children, and to adults.
Article 10

The right to vocational training
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to vocational
training, the Contracting Parties undertake:
1. to provide or promote, as necessary,
the technical and vocational training of
all persons, including the handicapped,
in consultation with employers’ and
workers’ organisations, and to grant
facilities for access to higher technical
and university education, based solely on
individual aptitude;
2. to provide or promote a system of
apprenticeship and other systematic
arrangements for training young boys and
girls in their various employments;
3. to provide or promote, as necessary:
(a) adequate and readily available training facilities for adult workers;
(b) special facilities for the re-training
of adult workers needed as a result
of technological development or new
trends in employment;
4. to encourage the full utilisation of
the facilities provided by appropriate
measures such as:
(a) reducing or abolishing any fees or
charges;
(b) granting financial assistance in
appropriate cases;
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c) að fella inn i venjulegan vinnutima
þann tíma, sem notaður er til framhaldsþjálfunar starfsmanns samkvæmt ósk vinnuveitanda,
d) að tryggja með nægu eftirliti, i samráði við samtök vinnuveitenda og
verkafólks, að árangur af námi og
annarri þjálfun ungs verkafólks verði
eins mikill og unnt er, og að ungt
verkafólk vfirleitt njóti nægrar
verndar.

(c) including in the normal working
hours time spent on supplementary
training taken by the worker, at the
request of his employer, during
employment;
(d) ensuring, through adequate supervision, in consultation with the
employers’ and workers’ organisations, the efficiency of apprenticeship
and other training arrangements for
young workers, and the adequate
protection of voung workers generally.

11. gr.

Article 11

Réttur til heilsuverndar.
í þvi skyni að tryggja, að réttur til
heilsuverndar sé raunverulega nýttur,
skuldbinda samningsaðilar sig til að gera,
annað hvort af sjálfsdáðum eða í samvinnu við opinberar stofnanir eða einkaaðila, viðeigandi ráðstafanir, er miði m. a.
að því:
1. að útrýma eftir því sem auðið er orsökum heilsuleysis,
2. að sjá fyrir ráðgjafar- og fræðsluaðstöðu til að stuðla að bættu heilsufari
og efla ábyrgðartilfinningu einstaklinga i
h eilbrigðismálum,
3. að koma eftir þvi sem auðið er í veg
fyrir farsóttir, landlæga sjúkdóma og aðra
siúkdóma.

The right to protection of health
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to protection of
health, the Contracting Parties undertake,
either directly or in co-operation with
public or private organisations, to take
appropriate measures designed inter alia:

12. gr.
Réttur til félagslegs öryggis.
I því skyni að tryggja, að réttur til
félagslegs öryggis sé raunverulega nýttur,
skuldbinda samningsaðilar sig til:
1. að koma á eða viðhalda almannatryggingum,
2. að gera almannatryggingum það hátt
undir höfði, að það jafnist a. m. k. á við
það, sem krafist er til fullgildingar á alþjóðavinnumálasamþykkt fnr. 192) um
lágmark félagslegs örvggis,

Article 12
The right to social security
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to social securitv,
the Contracting Parties undertake:
1. to establish or maintain a svstem of
social security;
2. to maintain the social securitv
system at a satisfactory level at least
equal to that required for ratification of
Tnternational Labour Convention (No.
102) Concerning Minimum Standards of
Social Security;
3. to endeavour to raise progressivelv
the system of social securitv to a higher
level;
4. to take steps, by the conclusion of
appropriate bilateral and multilateral
agreements, or by other means, and

3. að reyna smátt og smátt að hefja
almannatryggingarnar á hærra stig,
4. að gera ráðstafanir með gerð viðeigandi tvíhliða og fjölhliða samninga, eða
á annan hátt, og samkvæmt þeim skil-

1. to remove as far as possible the
causes of ill-health;
2. to provide advisorv and educational
facilities for the promotion of health and
the encouragement of individual responsibility in matters of health;
3. to prevent as far as possible epidemic, endemic and other diseases.
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yrðnm, sem sett er í slíkum samningum,
ti! að tryggja:
a)jafnrétti þegna annarra samningsaðila við eigin þegna, þegar um er að
ræða rétt til að halda tryggingabótum án tillits til flutnings hins
trvggða fólks milli landa samningsaðila.

b) veitingu, viðhald og endurheimt
tryggingaréttinda, með þvi t. d. að
leggja saman trygginga- eða starfstímabil, sem lokið er samkvæmt löggjöf sérhvers samningsaðila.

subject to the conditions laid down in
such agreements, in order to ensure:
(a) equal treatment with their own
nationals of the nationals of other
Contracting Parties in respect of
social security rights, including the
retention of benefits arising out of
social security legislation, whatever
movements the persons protected mav
undertake between the territories of
the Contracting Parties;
(b) the granting, maintenance and resumption of social security rights by
such means as the accumulation of
insurance or employment periods
completed under the legislation of
each of the Contracting Parties.

13. gr.

Article 13

Réttur til félagslegrar aðstoðar
og læknishjálpar.
í því skyni að tryggja, að réttur til
félagslegrar aðstoðar og læknishjálpar sé
raunverulega nýttur, skuldbinda samni.ugsaðilar sig til:
1. að tryggja, að sérhverjum manni,
sem hefir ónóg fjárráð og sem ekki getur
aflað sér þeirra af eigin rammleik eða
annars staðar frá, og þá sérstaklega með
greiðslum samkvæmt tryggingakerfi,
verði veitt næg aðstoð, og ef um veikindi er að ræða, sii umönnun, sem nauðsvnleg er vegna ástands hans,
2. að tryggja það, að fólk, sem slíkrar aðstoðar nvtur, biði ekki fyrir þá
ástæðu hnekki í sambandi við stjórnmálaleg eða félagsleg réttindi sín,
3. að sjá til þess með viðeiaandi opinherri þjónustu, að allir fái eftir þörfum
notið ráðiegginga og persónulegrar aðstoðar til þess að koma i veg fyrir, bægja
frá eða draga lir skorti, að þvi er þá sjálfa
eða fjölskyldur þeirra varðar,
4. að beita ákvæðum 1., 2. og 3. málsgreina þessarar greinar jafnt gagnvart
eigin þegnum og þegnum annarra samningsaðila, sem löglega dvelja í löndum
þeirra, í samræmi við skuldbindingar
þeirra í Evrópusamþykktinni um félagslega aðstoð og læknishjálp. sem undirrituð var í París þ 11 desember 1953.

The right to social and medical
assistance
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to soeial and medical
assistance, the Contracting Parties undertake:
1. to ensure that any person who is
without adequate resources and who is
unable to secure such resources either
by his own efforts or from other sources,
in particular by benefits under a social
security scheme, be granted adequate
assistance and, in case of sickness, the
care necessitated by his condition;
2. to ensure that persons receiving
such assistance shall not, for that reason,
suffer from a diminution of their political or social rights;
3. to provide that everyone may receive
by appropriate public or private services
such advice and personal help as may
be required to prevent, to remove, or to
alleviate personal or familv want;

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

4. to applv the provisions referred to
in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article
on an equal footing with their nationals
to nationals of other Contracting Parties
lawfully within their territories, in
accordance with their obligations under
the European Convention on Social and
Medical Assistance, signed at Paris on
1 lth December 1953.
200
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14. gr.

Réttur til að njóta góðs af félagslegri
velferðarþjónustu.
1 því skyni að tryggja, að réttur til að
njóta góðs af félagslegri velferðarþjónustu sé raunverulega nýttur, skuldbinda
samningsaðilar sig til:
1. að efla eða láta í té þjónustu, seni
með þvi að beita félagslegum vinnubrögðum mundi stuðla að velferð og
þroska bæði einstaklinga og hópa i samfélaginu og að aðlögun þeirra að hinu
félagslega umhverfi,
2. að hvetja til þátttöku einstaklinga
og sjálfboðaliða eða annarra samtaka i
þvi að koma á fót og viðhalda slíkri þjóuustu.
15. gr.

Réttur lfkamlega eða andlega fatlaðra til
starfsþjálfunar, endurhæfingar og endurheimtar félagslegrar aðstððu.
í því skvni að tryggja, að réttur likamlega eða andlega fatlaðs fólks til verknáms, endurhæfingar og endurheimtar
félagslegrar aðstöðu sé raunverulega nýttur, skuldbinda samniiigsaðilar sig til:
1. að gera nægar láðstafanir til að
skapa aðstöðu til þjálfunar, þ á m., þegar
það er nauðsynlegt, að kp»na á fót sérhæfðum stofnunum opinbeTa aðila eða
einkaáðila,
2. að gera nauðsynlegar ráðstafanir til
að útvega fötluðu fólki vinnu, eii.kum
með hjálp sérhæfðrar ráðningarþjónastu,
möguleikum á verndaðri vinnu og aðgerðum, sem miða að þvi að hvetja vinnuveitendur til að taka fatlað fólk i vinnu.
16. gr.

Réttur fjölskyldunnar til félagslegrar.
lagalegrar og efnahagslegrar verndar.
t því skyni að tryggja nauðsynleg skilyrði fyrir fullum þroska fjölskvldunnar,
sem er hornsteinn þjóðfélagsins. skuldbinda samningsaðilar sig til að efla efnahagslega, lagalega og félagslega vernd
fjölskyldulifsins með aðgerðum eins og
félagslegum bótum og fjölskyldubótum.
skattareglum, xitvegun fjölskvlduhúsnæðis, aðstoð við nýgift fólk og öðruin viðeigandi aðgerðum.

Article 14
The right to benefit from social
welfare services
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to benefit from
social welfare services, the Contracting
Parties undertake:
1. to promote or provide services
which, by using methods of social work,
would contribute to the welfare and development of both individuals and groups
in the community, and to their adjustment to the social environment;
2. to encourage the participation of
individuals and voluntary or other
organisations in the establishment and
inaintenanee of such services.
Article 15
The right of physically or mentally
disabled persons to vocational training, rehabilitation and social
resettlement
With a view to ensuring the effective
exercise of the right of the phvsically
or mentally disabled to vocational training. rehabilitation and resettlement. the
Contracting Parties undertake:
1. to take adequate measures for the
provision of training facilities, including.
where necessary, specialised institutions,
public or private;
2. to take adequate measures for the
placing of disabled persons in employment, such as specialised placing services,
facilities for sheltered employment and
measures to encourage employers to admit disabled persons to emplovment.
Article 16
The right of the family to social. legal
and economic protection
With a view to ensuring the necessarv
conditions for the full development of the
family. which is a fundamental unit of
society, the Contracting Parties undertake to promote the economic. legal and
social protection of family life bv such
means as social and family benefits,
fiscal arrangements, provision of family
housing, benefits for the newly married
and other appropriate means.
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17. gr.
Réttur mæðra og barna til félagslegrar
og efnahagslegrar verndar.
í því skyni að tryggja, að réttur rnæðra
og barna til félagslegrar og efnahagslegrar verndar sé raunverulega nýttur, munu
samningsaðilar gera allar viðeigandi og
nauðsvnlegar ráðstafanir, þ. á m. að koma
á fót eða viðhalda viðeigandi stofnunum
eða þjónustu.

Article 17
The right of mothers and children
to social and economic protection
With a view to ensuring the effective
exercise of the right of mothers and
children to social and economic protection, the Contracting Parties will take
all appropriate and necessary measures
to that end, including the establishment
or maintenance of appropriate institutions or services.

18. gr.
Réttur til að stunda arðbært starf í landi
annars samningsaðila.

2. að einfalda gildandi formsatriði og
draga úr eða fella niður gjöld, sem erlendu verkafólki eða vinnuveitendum
þess er gert að greiða,
3. að slaka á reglum um ráðningu erlends verkafólks, í einstökum tilvikum
eða almennt,
og viðurkenna:
4. rétt þegna sinna til að fara úr landi
í því skyni að stunda arðbær störf i lönd-

Article 18
The right to engage in a gainful
occupation in the territory of other
contracting parties
With a view to ensuring the effective
exercise of the right to engage in a gainful occupation in the territory of any
other Contracting Party, the Contracting
Parties undertake:
1. to apply existing regulations in a
spirit of liberality;
2. to simþlify existing formalities and
to reduce or abolish chancery dues and
other charges payable by foreign workers or their employers;
3. to liberalise, individually or collectively, regulations governing the employment of foreign workers:
and recognise:
4. the right of their nationals to leave
the country to engage in a gainful occu-

um annarra samningsaðila.

pation in the territories of the other Con-

t því skyni að tryggja, að réttur til að
stunda arðbært starf i landi annars samningsaðila sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:
1. að beita gildandi reglum frjálslega,

tracting Parties.
19. gr.
Réttur farandverkafólks og fjölskyldna
þess til verndar og aðstoðar.
1 því skyni að tryggja, að réttur farandverkafólks og fjölskyldna þess til
verndar og aðstoðar sé raunverulega nýttur, skuldbinda samningsaðilar sig til:
1. að viðhalda, eða ganga úr skugga
um, að viðhaldið sé, nægri ókeypis þjónustu til að aðstoða slíkt verkafólk, einkum við að afla sér nákvæmra upplýsinga,
og að gera allar viðeigandi ráðstafanir,
sem landslög og reglugerðir levfa, til að
koma í veg fyrir villandi áróður varðandi
útflutning og innflutning fólks,

Article 19
The right of migrant workers and
their families to protection and assistance
With a view to ensuring the effective
exercise of the right of migrant workers
and their families to protection and assistance in the territory of any other
Contracting Party, the Contracting Parties undertake:
1. to maintain or to satisfy themselves
that there are maintained adequate and
free services to assist such workers, particularly in obtaining accurate information,
and to take all appropriate steps, so far
as national laws and regulations permit,
against misleading propaganda relating
to emigration and immigration;
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2. að gera viðeigandi ráðstafanir innan lögsagnarumdæma sinna til að auðvelda brottför, ferðalög og móttöku slíks
verkafólks og fjölskyldna þess, og láta í
té innan lögsagnarumdæma sinna viðeigandi þjónustu á sviði heilbrigðismála,
læknisþjónustu og góðra hollustuhátta
meðan á ferðinni stendur,
3. að efla, eftir þvi sem við á, samvinnu
félagslegra þjónustustofnana opinberra
aðila og einkaaðila í löndum, sem flutt
er frá eða til,
4. að tryggja sliku verkafólki, sem löglega dvelur i löndum þeirra, að því marki
sem lög eða reglugerðir taka til slíkra
mála eða þau eru háð eftirliti stjórnvalda,
meðferð, sem sé ekki óbagstæðari meðferð eigin þegna, þegar um er að ræða:
a) launakjör og önnur starfs- og vinnuskilyrði,
b) aðild að stéttarfélögum og að njóta
góðs af heildarsamningum,
c) húsnæði,
5. að tryggja sliku verkafólki, sem löglega dvelur í löndum þeirra, meðferð, sem
sé eigi óhagstæðari meðferð eigin þegna,
að því er varðar skatta, gjöld eða framlög, sem lögð eru á vinnandi fólk,
6. að greiða fvrir bvi, eftir þvi sem
hægt er, að fjölskylda erlends starfsmanns, sem fengið hefir heimild til að
setjast að í landinu, geti flntt til hans,
7. að tryggia slíku verkafólki, sem löglega dvelur i löndum þeirra, meðferð, sem
sé eigi óhagstæðari meðferð eigin begna
að því er varðar dðmsmeðferð mála, er
um getur í þessari grein,
8. að tryggja, að slikt verkafólk, sem
löglega dvelur i löndum þeirra, verði ekki
gert landrækt nema öryggi þjóðarinnar
stafi hætta af því, eða það gerist brotlegt
við almenningshagsmuni eða siðgæði,
9. að levfa innan lögmætra takmarka
vfirfærslu þess hluta tekna og sparifjár
sliks vinnandi fólks, sem það kann að
óska eftir,
10. að láta þá vernd og aðstoð, sem
kveðið er á um í grein þessari, einnig ná

2. to adopt appropriate measures within their own jurisdiction to facilitate

the departure, journey and reception of
such workers and their families, and to
provide, within their own jurisdiction,
appropriate services for health, medical
attention and good hygienic conditions
during the journey;
3. to promote co-operation, as appropriate, between social services, public
and private, in emigration and immigration countries;
4. to secure for such workers lawfully
within their territories, insofar as such
matters are regulated by law or regulations or are subject to the control of
administrative authorities, treatment not
less favourable than that of their own
nationals in respect of the following
matters:
fa) remuneration and other employment and working conditions;
(b) membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective
bargaining;
fc) accommodation;
5. to secure for such workers lawfully
within their territories treatment not less
favourable than that of their own nationals with regard to emplovment taxes,
dues or contributions pavable in respect
of employed persons;
6. to facilitate as far as possible the
reunion of the family of a foreign worker
nermitted to establish himself in the
territorv;
7. to secure for such workers lawfullv
within their territories treatment not less
favourable than that of their own nationals in respect of legal proceedings relating to matters referred to in this Article;
8. to secure that such workers lawfullv
residing within their territories are not
exnelled unless thev endanger national
security or offend against publie interest
or moralitv;
9. to permit. within legal limits, the
transfer of such narts of the earnings
and savings of such workers as thev mav
desire;
10. to extend the protection and assistance provided for in this Article to
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til farandverkafólks i eigin atvinnu að
því marki, sem slíkar ráðstafanir eiga við.

self-employed migrants insofar as such
measures apply.

III. KAFLI
20. gr.
Skuldbindingar.
1. Sérhver samningsaðili skuldbindui'
sig til:
a) að líta á I. kafla sáttmála þessa sem
yfirlýsingu um markmið, sem hann
inun vinna að á allan viðeigandi hátt,
eins og um getur í inngangi þess
kafla,
b) að álita sig bundinn af a. m. k. fimm
af eftirtöldum greinum II. kafla sáttmála þessa: 1., 5., 6., 12., 13., 16. og
19. gr.
e) að telja sig, auk þeirra greina, sem
hann velur samkvæmt næsta staflið
hér á undan, bundinn af þeim fjölda
greina eða töluliða II. kafla sáttmálans, sem hann sjálfur velur, enda sé
samanlagður fjöldi greina eða tölusettra málsgreina, sem hann er bundinn af, eigi minni en 10 greinar eða
45 tölusettar málsgreinar.

PART III
Article 20
Undertakings
1. Each of tlie Contracting Parties
undertakes:
(a) to consider Part I of this Charter
as a declaration of the aims which
it will pursue by all appropriate
means, as stated in the introductory
paragraph of that Part;
(b) to consider itself bound by at least
five of the following Articles of Part
II of this Charter: Articles 1, 5, 6,
12, 13, 16 and 19;
(c) in addition to the Articles selected
by it in accordance with the preceding sub-paragraph, to consider itself bound by such a number of
Articles or numbered paragraphs of
Part II of the Charter as it may
select, provided that the total
number of Articles or numbered
paragraphs by which it is bound is
not less than 10 Articles or 45
numbered paragraplis.
2. The Articles or paragraphs selected
in accordance with sub-paragraphs (b)
and (c) of paragraph I of this Article
shall be notified to the Secretary-General
of the Council of Europe at the time
wlien the instrument of ratification or
approval of the Contracting Party concerned is deposited.
3. Any Contracting Party may, at a
later date, declare by notification to the
Secretary-General that it considers itself
bound by any Articles or any numbered
paragraphs of Part II of the Charter
which it has not already accepted under
the terms of paragraph I of this Article.
Such undertakings subsequently given
shall be deemed to be an integral part
of the ratification or approval, and shall
have the same effect as from the thirtieth
day after the date of the notification.
4. The Secretary-General shall communicate to all the signatory Governments
and to the Director-General of the International Labour Office any notification

2. Greinar eða málsgreinar, sem valdar
eru samkvæmt stafliðum b) og c) i 1.
mgr. þessarar greinar, ber að tilkvnna
aðalrilara Evrópuráðsins þegar fullgildingar- eða samþykktarskjal viðkomandi
samningsaðila er afhent.
3. Sérhver samningsaðili getur síðar
lýst því yfir með tilkynningu til aðalritarans, að hann telji sig bundinn af
livaða grein eða tölulið II. kafla sáttmólans sem er og hann hefir ekki þegar saniþvkkt samkvæmt skilmáluin 1. málsgreinar þessarar greinar. Líta ber á slíkar siðar
gefnar skuldbindingar sem óskiptan hluta
fullgildingar eða samþykktar, og taka
þær sama gildi þrjátiu dögum eftir dagsetningu tilkynningarinnar.
4. Aðalritaranum ber að senda öllum
ríkisstjórnum, sem sáttmálann undirrita,
og aðalframkvæmdastjóra Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar, allar tilkvnningar,
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sem hann tekur við samkvæmt þessum
kafla sáttmálans.
5. Sérhver samningsaðili skal halda
uppi kerfisbundnu vinnueftirliti, sem
hentar aðstæðum í landinu.

which he shall have received pursuant
to this Part of the Charter.
5. Each Contracting Party shall maintain a system of labour inspection appropriate to national conditions.

IV. KAFLI
21. gr.
Skýrslur um samþykkt ákvæði.

PART IV
Article 21
Reports concerning
accepted provisions
The Contracting Parties shall send to
the Secretary-General of the Council of
Europe a report at two-yearly intervals,
in a form to be determined by the Committee of Ministers, concerning the application of such provisions of Part II of
the Charter as they have accepted.

Samningsaðilar skulu senda aðalritara
Evrópuráðsins skýrslu á tveggja ára fresti
í þvi formi, sem ráðherranefndin ákveður,
um framkvæmd þeirra ákvæða II. kafla
sáttmálans, sem þeir hafa samþykkt.

22. gr.

Skýrslur um ákvæði, sem ekki hafa verið
samþykkt.
Samningsaðilar skulu senda aðalritaranum með hæfilegu millibili, að beiðni
ráðherranefndarinnar, skýrslur varðandi
þau ákvæði II. kafla sáttmálans, sem þeir
hafa ekki fallist á við fullgildingu eða
samþykkt eða með siðari tilkynningu.
Ráðherranefndin ákveður hverju sinni
um hvaða ákvæði ber að óska eftir slikum skýrslum, svo og form þeirra.

23. gr.
Sending samrita.
1. Sérhver samningsaðili skal senda
samrit af skýrslum sínum, sem um er
getið í 21. og 22. gr., til þeirra innlendra
samtaka, sem eru aðilar að þeim alþjóðlegu samtökum vinnuveitenda og verkalýðsfélaga, sem bjóða ber samkvæmt 2.
mgr. 27. gr. að eiga fulltrúa á fundum
undirnefndar ráðherranefndarinnar um
félagsmál.
2. Samningsaðilar skulu senda aðalritaranum allar athugasemdir, sem berast
frá þessum innlendu samtökum um áðurnefndar skýrslur, ef samtökin óska þess.

Article 22
Reports concerning provisions
which are not accepted
The Contracting Parties shall send to
the Secretary-General, at appropriate
intervals as requested by the Committee
of Ministers, reports relating to the provisions of Part II of the Charter which
they did not accept at the time of their
ratification or approval or in a subsequent
notification. The Committee of Ministers
shall determine from time to time in respect of which provisions such reports
shall be requested and the form of the
reports to be provided.
Article 23
Communication of copies
1. Each Contracting Party shall communicate copies of its reports referred to
in Articles 21 and 22 to such of its national organisations as are members of the
international organisations of employers
and trade unions to be invited under
Article 27, paragraph 2, to be represented
at meetings of the Sub-committee of the
Governmental Social Committee.
2. The Contracting Parties shall forward to the Secretary-General any comments on the said reports received from
these national organisations, if so requested by them.

Þingskjal 551

1599

24. gr.
Athugun á skýrslunum.
Skýrslurnar, sem aðalritaranum eru
sendar samkvæmt 21. og 22. gr., skulu
athugaðar af sérfræðinganefnd, sem einnig fái til athugunar þær athugasemdir,
sem sendar hafa verið til aðalritarans
sunkvæmt 2. mgr. 23. gr.

Article 24
Examination of the reports
The reports sent to the Secretary-General in accordance with Articles 21 and
22 shall be examined by a Committee of
Experts, who shall have also before them
any comments forwarded to the Secretary-General in accordance with paragraph 2 of Article 23.

25. gr.
Sérfræðinganefndin.
1. Sérfræðinganefndina skipa eigi fleiri
en sjö menn, sem ráðherranefndin skipar
úr hópi óháðra og einstaklega réttsýnna
sérfræðinga, sem eru viðurkenndir kunnáttumenn á sviði félagsmála á alþjóðavettvangi og tilnefndir eru af samningsaðilum.
2. Nefndarmennirnir skulu skipaðir til
sex ára í senn. Heimilt er að endurskipa
þá. Embættistími tveggja af þeim nefndarmönnum, sem fyrst eru skipaðir, skal
þó renna út að fjórum árum liðnum.

4. Sérfræðinganefndarmaður, sem skipaður er í stað nefndarmanns, þegar

Article 25
Committee of experts
1. The Committee of Experts shall consist of not more than seven members
appointed by the Committee of Ministers
from a list of independent experts of the
highest integrity and of recognised competence in international social questions,
nominated by the Contracting Parties.
2. The members of the Committee shall
be appointed for a period of six years.
They may be reappointed. However, of
the members first appointed, the terms
of office of two members shall expire at
the end of four years.
3. The members whose terms of office
are to expire at the end of the initial
period of four years shall be chosen by
the Committee of Ministers immediately
after the first appointment has been
made.
4. A member of the Committee of Experts appointed to replace a member

embættistími hins siðarnefnda hefir eigi

whosc term of office has not expired

runnið út, haldi embætti til loka skipunartima fyrirrennara síns.

shall hold office for the remainder of
his predecessor’s term.

26. gr.
Þátttaka
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

Article 26
Participation
of the International
Labour Organisation
The International Labour Organisation
shall be invited to nominate a representative to participate in a consultative
capacity in the deliberations of the Committee of Experts.

3. Þá nefndarmenn, sem ganga eiga út
i lok fjögurra ára byrjunartímabilsins,
skal ráðherranefndin velja með hlutkesti
þegar að fyrstu skipun lokinni.

Bjóða skal Alþjóðavinnumálastofnuninni að tilnefna fulltrúa til að taka þátt
í umræðum sérfræðinganefndarinnar sem
ráðunautur.
27. gr.
Undirnefnd félagsmálanefndar
ráðherranefndarinnar.
1. Skýrslur samningsaðilanna og niðurstöður sérfræðinganefndarinnar skal

Article 27
Sub-Committee of the
Governmental Social Committee
1. The reports of the Contracting Parties and the conclusions of the Commit-
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leggja fyrir undirnefnd félagsmálanefndar ráðherranefndar Evrópuráðsins til athugunar.
2. Undirnefndina skipa einn fulltrúi
frá hverjum samningsaðila. Hún skal
bjóða eigi fleiri en tveimur alþjóðleguni
vinnuveitendasamtökum og eigi fleiri en
tveimur alþjóðlegum verkalýðssamtökum, eftir eigin vali, að senda ráðgefandi
áheyrnarfulltrúa á fundi nefndarinnar.
Enn fremnr getur hún ráðfært sig við allt
að tvo fulltrúa alþjóðlegra stofnana, sem
ekki eru ríkisstofnanir, en eru í ráðgefandi aðstöðu gagnvart Evrópuráðinu, um
málefni, sem stofnanirnar eru sérstaklega hæfar að fjalla um, svo sem félagslega velferð og efnahagslega og félagslega
vernd fjölskyldunnar,
3. Undirnefndin skal leggja fyrir ráðherranefndina skýrslu um niðurstöður
sínar og láta fylgja henni skýrslu sérfræðinganefndarinnar.

tee of Experts shall be submitted for
examination to a Sub-committee of the
Governmental Social Committee of the
Council of Europe.
2. The Sub-committee shall be composed of one representative of each of
the Contracting Parties. It shall invite
no more than two international organisations of employers and no more than
two international trade union organisations as it may designate to be represenled as observers in a consultative capacity at its méetings. Moreover, it may
consult no more than two representatives
of international non-governmental organisations having consultative status with
the Council of Europe, in respect of questions with which the organisations are
particularly qualified to deal, such as
social welfare, and the economic and
social protection of the family.
3. The Sub-cominittee shall present to
the Committee of Ministers a report containing its conclusions and append the
report of the Committee of Experts.

28. gr.
Ráðgjafasamkoma.
Aðalritari Evrópuráðsins skal senda
ráðgjafasamkomunni niðurstöður sérfræðinganefndarinnar. Ráðgjafasamkoman skal senda ráðherranefndinni álit sitt
á niðurstöðum þessum.

Article 28
Consultative Assembly
The Secretary-General of the Council
of Europe shall transmit to the Consultative Assembly the conclusions of the
Committee of Experts. The Consultative
Asseinbly shall comnmnicate its views
on these Conclusions to the Committee of
Ministers.

29. gr.
Ráðherranefndin.
Ráðherranefndin getur lagt hvers kyns
nauðsvnlegar tillögur fyrir sérhvern
samningsaðila á grundvelli skýrslu undirnefndarinnar og að höfðu samráði við
ráðgjafasamkomuna. Þarf til þess tvo
þriðju atkvæða meirihluta þeirra, sem
rétt eiga til setu i nefndinni.

Article 29
Committee of Ministers
By a majority of two-thirds of the
members entitled to sit on the Committee, the Committee of Ministers may, on
the basis of the report of the Sub-committee, and after consultation with the
Consultative Assembly, make to each
Contracting Party any necessary recommendations.

V. KAFLI
30. gr.
Takmarkanir á styrjaldareða hættutímum.
1. Á styrjaldartímuin eða öðrum hættutímum, þegar tilveru þjóðar er ógnað,

PART V
Article 30
Derogations in time of war
or public emergency
1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation
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getur sérhver samningsaðili gert ráðstafanir, sem takmarka skuldbindingar hans
samkvæmt sáttmála þessum, að svo miklu
leyti sem bráð nauðsyn krefur vegna
ástandsins, enda brjóti þær ráðstafanir
ekki í bága við aðrar skuldbindingar hans
samkvæmt alþjóðalðgum.
2. Sérhver samningsaðili, sem hefir notfært sér þennan takmörkunarrétt, skal
innan hæfilegs frests láta aðalritara Evrópuráðsins í té tæmandi upplýsingar um
ráðstafanir, sem gerðar hafa verið, og
ástæður fyrir þeim. Einnig skal samningsaðilinn tilkynna aðalritaranum, þegar
slíkum aðgerðum er Iokið og þau ákvæði
sáttmálans, sem hann hefir samþykkt,
koma að fullu til framkvæmda á ný.
3. Aðalritarinn skal svo tilkynna öðrum samningsaðilum og aðalframkvæmdastjóra Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar
um öll erindi, sem móttekin hafa verið
samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar.

any Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Charter to the extent strictly required by the exigencies of the situation,
provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.
2. Any Contracting Party which has
availed itself of this right of derogation
shall, within a reasonable lapse of time,
keep the Secretary-General of the Council
of Europe fully informed of the measures
taken and of the reasons therefore. It
shall likewise inform the Secretary-General when such measures have ceased to
operate and the provisions of the Charter which it has accepted are again being
fully executed.
3. The Secretary-General shall in turn
inform other Contracting Parties and the
Director-General of the International
Labour Office of all communications received in accordance with paragraph 2 of
this Article.

Höft.

Article 31
Restrictions

1. Þegar réttindin og meginreglurnar,
sem um getur i 1. kafla, hafa komist i
framkvæmd samkvæmt ákvæðum II.
kafla, mega þær ekki vera háðar neinurn
höftum eða takmörkunum, sein eigi eru
tilgreind i þeim köfluin, utan það sem
lög kveða á um og sem nauðsynlegt er
í lýðræðisþjóðfélagi til verndar réttindum og frelsi annarra, eða til verndar almannahagsmunum, öryggi þjóðarinnar.
heilsu eða siðgæði almennings.
2. Höft þau, sem heimilt er samkvæmt
sáttmála þessum að setja á réttindi < g
skyldur, er um getur í honum, má eigi
setja i neinum öðrum tilgangi en þeim,
sein mælt hefir verið fyrir um.

1. The rights and principles set forth
in Part I when effectively realised and
their effective exercise as provided for
in Part II, shall not be subject to any
restrictions or limitations not specified
in those Parts, except such as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society for tlie protection of
the rights and freedoms of others or for
the protection of public interest, national
security, public health, or morals.
2. The restrictions permitted under this
Charter to the rights and obligations set
forth herein shall not be applied for any
purpose other than that for which they
have been prescribed.

32. gr.
Samband sáttmálans og landslaga eða
alþjóðasamninga.

Article 32
Relations between the Charter
and domestic law
or international agreements

Ákvæði sáttmála þessa mega ekki brjóta
í bága við ákvæði landslaga eða ákvæði
neinna tvíhliða eða fjölhliða samninga
eða samþykkta, sem þegar hafa tekið gildi

The provisions of this Charter shall
not prejudice the provisions of domestic
law or of any bilateral or multilateral
treaties, conventions or agreements which

31. gr.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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eða kunna að taka gildi og gera ráð fyrir
hagstæðari meðferð hins verndaða fólks.

are already in force, or may come into
force, under which more favourable
treatment would be accorded to the persons protected.

33. gr.
Framkvæmd byggð á heildarsamningum.

Articie 33
Implementation by
collective agreements

1. í aðildarrikjum þar sem ákvæði 1.,
2., 3., 4. og 5. mgr. 2. gr., 4., 6. og 7. mgr.
7. gr. og 1., 2., 3. og 4. mgr. 10. gr. II.
kafla sáttmála þessa eru málefni, sem
venjulega eru látin vera háð samkomulagi
milli vinnuveitenda, eða samtaka þeirra,
og verkalýðssamtaka, eða eru venjulega
framkvæmd á annan hátt en með Iagafyrirmælum, má telja skuldbindingum
þessara málsgreina fullnægt og samþykkt
þeirra gilda, ef ákvæðum þeirra er fullnægt með slíkum samningum, eða á annan hátt, að því er mikinn meirihluta hins
vinnandi fólks varðar.
2. í aðildarríkjum, þar sem ákvæði
þessi eru venjulega háð lagafyrirniælum,
ei á sama hátt hægt að undirgangast
skuldbindingarnar og telja framkvæmd
þeirra gilda, ef ákvæðin eru framkvæmd
ineð lagafyrirmælum að þvi er mikinn
ineirihluta hins vinnandi fólks varðar.

1. In member States where the provisions of paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of
Article 2, paragraphs 4, 6 and 7 of Article
7 and paragraphs 1, 2, 3 and 4 of Article
10 of Part II of this Charter are matters
normally left to agreements between employers or employers’ organisations and
workers’ organiSations, or are normally
carried out otherwise than by law, the
undertakings of those paragraphs may
be given and compliance with them shall
be treated as effective if their provisions
are applied through such agreements or
other means to the great majority of the
workers concerned.
2. In member States where these provisions are normally the subject of legislation, the undertakings concerned may
likewise be given, and compliance with
them shall be regarded as effective if the
provisions are applied by law to the
great majority of the workers concerned.

34. gr.
Landssvæði, sem sáttmálinn tekur til.

Article 34
Territorial application

1. Sáttmáli þessi skal ná til heiinalands
sérhvers

samningsaðila.

Sérhver

rikis-

stjórn, sem undirritar sáttmálann, getur
tiltekið það landsvæði, sem hún telur
vera heimaland sitt í þessu tilliti, með
yfirlýsingu stílaðri til aðalritara Evrópuráðsins þegar undirritun fer fram eða
þegar fullgildingar- eða samþykktarskjal
er afhent.
2. Sérhver samningsaðili getur, þegar
fullgilding eða viðurkenning á sáttmála
þessum fer fram, eða hvenær sem er siðai, lýst þvi yfir með tilkynningu stílaðri
fil aðalritara Evrópuráðsins, að sáttmálinn skuli að öllu eða einhverju leyti ná til
landsvæðis eða landsvæða utan heimalandsins, sem tiltekin eru í tilkynningunni, hverra milliríkjamál hann annast
eða ber ábvrgð á. Samningsaðilinn skal

1. This Charter shall apply to the metropolitan territory of each Contracting
Party. Each signatory Government may,
at the time of signature or of the deposit
of its instrument of ratification or approval, specify, by declaration addressed
to the Secretary-General of the Council
of Europe, the territory which shall be
considered to be its metropolitan territory for this purpose.
2. Any Contracting Party may, at the
time of ratification or approval of this
Charter or at any tirne thereafter, declare
by notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe,
that the Charter shall extend in whole
or in part to a non-metropolitan territory or territories specified in the said
declaration for whose international relations it is responsible or for which it
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tilgreina í tilkynningunni hvaða greinar
tða málsgreinar í II. kafla sáttmálans
hann samþykki sem bindandi að því er
varðar landsvæðin, er um getur i tilkynningunni.
3. Sáttmálinn skal taka til landsvæðis
eða landsvæða, sem um getur i áðurnefndri tilkynningu, frá og með þritugasta degi eftir að aðalritaranum hefir
borist tilkynningin.
4. Sérhver samningsaðili getur lýst því
yfir síðar með tilkynningu stílaðri til aðalritara Evrópuráðsins, að hann samþykki sem bindandi fyrir eitt eða fleiri
landsvæði, sem sáttmálinn hefir verið
látinn ná til skv. 2. mgr. þessarar greinar,
greinar eða málsgreinar, sem hann hefir
ekki þegar samþykkt fyrir það eða þau
landsvæði. Slíkar síðar gefnar skuldbindingar teljast óskiptur hluti upprunalegrar
tilkynningar að því er viðkomandi landsvæði varðar og skulu hafa sama gildi frá
og með þrítugasta degi eftir að tilkynningin er dagsett.
5. Aðalritarinn skal senda öðrum ríkisstjórnum, sem undirritað hafa sáttmálann,
og aðalframkvæmdastjóra Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar, sérhverja tilkvnningu, sem honum berst samkvæmt þessari
grein.
35. gr.
Undirskrift, fullgilding og gildistaka.
1. Aðildarríkjum Evrópuráðsins er
frjálst að undirrita sáttmála þennan. Hann
skal fullgilda eða samþykkja. Fullgildingar- eða samþykktarskjöl ber að afhenda aðalritara Evrópuráðsins.
2. Sáttmáli þessi tekur gildi á þrítugasta degi eftir afhendingu fimmta fullgildingar- eða samþykktarskjals.
3. Að því er varðar rikisstjórn, sem
undirritað hefir sáttmála þennan og síðar
fullgilt hann, tekur sáttmálinn gildi á
þrítugasta degi eftir afhendingardag fullgildingar- eða samþykktarskjals.
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assumes international responsibility. It
shall specify in the declaration the Articles or paragraphs of Part II of the
Charter which it accepts as binding in
respect of the territories named in the
declaration.
3. The Chartei’ shall extend to the territory or territories named in the aforesaid declaration as from the thirtielh day
after the date on which the SecretaryGeneral shall have received notification
of such declaration.
4. Any Contracting Party may declare
at a later date by notification addressed
to the Secretary-General of the Council
of Europe, that, in respect of one or more
of the territories to which the Charter
has been extended in accordance with
paragraph 2 of this Article, it accepts as
binding any Articles or any numbered
paragraphs which it has not already accepted in respect of that territory or territories. Such undertakings subsequently
given shall be deemed to be an integral
part of the original declaration in respect
of the territory concerned, and shall have
the same effect as from the thirtieth day
after the date of the notification.
5. The Secretary-General shall communicate to the other signatory Governments and to the Director-General of the
International Labour Office any notification transmitted to him in accordance
with this Article.
Article 35
Signature, ratification
and entry into force
1. This Charter shall be open for signature by the Members of the Council of
Europe. It shall be ratified or approved.
Instruments of ratification or approval
shall be deposited with the SecretaryGeneral of the Council of Europe.
2. This Charter shall come into force
as from the thirtieth day after the date
of deposit of the fifth instrument of ratification or approval.
3. In respect of any signatory Government ratifying subsequently, the Charter
shall come into force as from the thirtieth
day after the date of deposit of its instrument of ratification or approval.
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4. Aðalritarinn skal tilkynna öllum
aðildarríkjum Evrópuráðsins og aðalframkvæmdastjóra
Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar um gildistöku sáttmálans,
nöfn samningsaðila, sem fullgilt hafa
hann eða samþykkt, og síðari afhendingu
fullgildingar- eða samþykktarskjala.

4. The Secretary-General shall notify
all the Members of the Council of Europe
and the Director-General of the International Labour Office, of the entry into
force of the Charter, the names of the
Contracting Parties which have ratified
or approved it and the subsequent deposit
of any instruments of ratification or
approval.

36. gr.
Breytingar.

Article 36
Amendments

Sérhvert aðildarríki Evrópuráðsins getur borið fram tillögu um breytingu á sáttmála þessum í erindi stíluðu til aðalritara
Evrópuráðsins. Aðalritarinn skal senda
öðrum aðildarríkjum Evrópuráðsins allar
breytingatillögur, sem þannig eru bornar
fram, en ráðherranefndin tekur þær síðan
til athugunar, og því næst skulu þær
bornar undir álit ráðgjafasamkomunnar.
Breytingatillögur, sem ráðherranefndin
hefir fallist á, skulu gilda frá þrítugasta
degi eftir að allir samningsaðilar hafa
lilkynnt aðalritaranum samþykki sitt.
Aðalritarinn skal tilkynna öllum aðildarrikjum Evrópuráðsins og aðalframkvæmdastjóra
Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar um gildistöku slíkra breytinga.

Any Member of the Council of Europe
ínay propose amendments to this Charter
in a communication addressed to the
Secretary-General of the Council of
Europe. The Secretary-General shall
transmit to the other Members of the
Council of Europe any amendments so
proposed, which shall then be considered
by the Committee of Ministers and submitted to the Consultative Assembly for
opinion. Any amendments approved by
the Committee of Ministers shall enter
into force as from the thirtieth day after
all the Contracting Parties have informed the Secretary-General of their acceptance. The Secretary-General shall notify
all the Members of the Council of Europe
and the Director-General of the International Labour Office of the entry into
force of such amendments.

37. gr.
Uppsögn.

Article 37
Denunciation
1. Any Contracting Party may denounce this Charter only at the end of a
period of five years from the date on
which the Charter entered into force for
it, or at the end of any successive period
of two years, and, in each case, after giving six months notice to the SecretaryGeneral of the Council of Europe, who
shall inform the other Parties and the
Director-General of the International
Labour Office accordingly. Such denunciation shall not affect the validity of
the Charter in respect of the other Contracting Parties provided that at all times
there are not less than five such Contracting Parties.
2. Any Contracting Party may, in accordance with the provisions set out in the

1. Sérhver samningsaðili getur einungis sagt sáttmála þessum upp er liðin eru
fimm ár frá gildistöku hans að því er
hann varðar, eða í lok hvers tveggja ára
tímabils eftir það, og í hverju tilfelli eftir
að hafa tilkynnt aðalritara Evrópuráðsins
það með sex mánaða fyrirvara, en hann
skal tilkynna það hinum aðilunum og
aðalframkvæmdastjóra
Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar. Slík uppsögn skal
ekki hafa áhrif á gildi sáttmálans að þvi
er aðra samningsaðila varðar, enda séu
sllkir samningsaðilar aldrei færri en
fimm.
2. Sérhver samningsaðili getur samkvæmt ákvæðum næstu málsgreinar hér
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á undan, sagt upp hvaða grein eða málsgrein II. kafla sáttmála þessa, sem hann
hefir samþykkt, enda sé fjðldi greina eða
málsgreina, sem samningsaðilinn er bundinn af, aldrei minni en 10 i fyrra tilfellinu og 45 í því síðara, og halda skal þessi
fjöldi greina eða málsgreina áfram að
fela i sér greinar þær, sem samningsaðili
valdi úr og sem sérstaklega er vikið að
í 20. gr., 1. mgr., staflið b.
3. Sérhver samningsaðili getur sagt
upp sáttmála þessum eða sérhverri grein
eða málsgrein í II. kafla hans, samkVæmt
þeim skilmálum, sem greindir eru i 1.
mgr. þessarar greinar, að þvi er varðar
hvert það iandsvæði, sem sáttmálinn nær
til samkvæmt tilkynningu, sem gefin hefir verið samkvæmt 2. mgr. 34. gr.

preceding paragraph, denounce any Article or paragraph of Part II of the Charter accepted by it provided that the number of Articles or paragraphs by which
this Contracting Party is bound shall
never be less than 10 in the former case
and 45 in the latter and that this number
of Articles or paragraphs shall continue
to include the Articles selected by the
Contracting Party among those to which
special reference is made in Article 20,
Paragraph 1, sub-paragraph (b).
3. Any Contracting Party may denounce
the present Charter or any of the Articles
or paragraphs of Part II of the Charter,
under the conditions specified in paragraph 1 of this Article in respect of any
territory to which the said Charter is
applicable by virtue of a declaration
made in accordance with paragraph 2 of
Article 34.

38. gr.
Viðauki.

Article 38
Appendix

Viðaukinn við sáttmála þennan skal
vera óskiptur hluti hans.
Þessu til staðfestu hafa undirritaðir
undirritað sáttmála þennan með fullu umhoði.
Gert í Turin hinn 18. dag októbermánaðar 1961 á ensku og frönsku, og skulu
báðir textarnir vera jafngildir. Sáttmálinn er gerður i einu eintaki, sem varðveita skal í skjalasafni Evrópuráðsins.
Aðalritarinn skal senda sérhverjum aðila,
sem sáttmálann undirritar, staðfest endurrit hans.

The Appendix to the Charter shall
form an integral part of it.
In witness whereof, the undersigned,
being duly authorised thereto, have
signed this Charter.
Done at Turin,
this 18th day of October 1961, in English
and French, both texts being equally
authoritative, in a single copy which
shall be deposited within the archives of
the Council of Europe. The SecretaryGeneral shall transmit certified copies to
each of the Signatories.

VIÐAUKI

APPENDIX TO THE SOCIAL CHARTER

VIÐ FÉLAGSMÁLASÁTTMÁLANN
Gildissvið félagsmálasáttmálans að því
er varðar verndað fólk.
1. Án þess að það skuli hafa áhrif á
12. gr., 4. mgr. og 13. gr., 4. mgr., taka
1.—17. gr. því aðeins til útlendinga, að
þeir séu þegnar annarra samningsaðila
og hafi löglega búsetu eða vinni að staðaldri i landi viðkomandi samningsaðila,

Scope of the Social Charter
in terms of persons protected
1. Without prejudice to Article 12,
paragraph 4 and Article 13, paragraph
4, the persons covered by Articles 1 to
17 include foreigners only insofar as they
are nationals of other Contracting Parties lawfully resident or working regu-
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að því tilskildu að túlka ber greinar þessar í Ijósi ákvæða 18. og 19. greinar.

Þessi túlkun á ekki að vera því til
hindrunar, að samningsaðilar veiti öðru
fólki sömu aðstöðu.
2. Sérhver samningsaðili mun veita
flóttamönnum, eins og þeir eru skilgreindir í Samþykkt um réttarstöðu
flóttamanna, undirritaðri i Genf hinn
28. júlf 1951, sem dvelja löglega i
landi hans, eins góð kjör og unnt er,
og alla vega ekki óhagstæðari en samkvæmt skuldbindingum þeim, sem samningsaðilinn hefir fallist á samkvæmt téðri
samþykkt og hverjum öðrum alþjóðasamþykktum, sem taka til þessara flóttamanna.
I. kafli, II. kafli,
18. mgr. og 18. gr., 1. mgr.
Gert er ráð fyrir, að ákvæði þessi varði
ekki komu til lands samningsaðila og
skerði ekki ákvæði Evrópu-samþykktar
um gagnkvæmt jafnrétti borgaranna, sem
undirrituð var í París hinn 13. desember
1955.

larly within the territory of the Contracting Party concerned, subject to the
understanding that these Articles are to
be interpreted in the light of the provisions of Articles 18 and 19.
This interpretation would not prejudice the extension of similar facilities to
other persons by any of the Contracting
Parties.
2. Each Contracting Party will grant
to refugees as defined in the Convention
relating to the Status of Refugees, signed
at Geneva on 28th July 1951, and lawfully
staying in its territory, treatment as
favourable as possible, and in any case
not less favourable than under the obligations accepted by the Contracting Party
under the said Convention and under any
other existing international instruments
applicable to those refugees.

Part I, Part II
Paragraph 18 and Article 18,
paragraph 1
Tt is understood that these provisions
are not concerned with the question of
entry into the territories of the Contracting Parties and do not prejudice the
provisions of the European Convention
on Establishment, signed at Paris on 13th
December 1955.

II. KAFLI
1. gr., 2. mgr.
Eigi skal túlka ákvæði þetta þannig, að
það banni eða heimili nokkur ákvæði eða
venju varðandi kröfu um aðild að stéttarfélagi.

PART II
Article 1, paragraph 2
This provision shall not be interpreted
as prohibiting or authorising any union
securitv clause or practice.

4. gr., 4. mgr.
Skilja ber ákvæði þetta þannig, að það
banni ekki tafarlausan brottrekstur vegna
alvarlegra misgerða.

Article 4, paragraph 4
This provision shall be so understood
as not to prohibit immediate dismissal
for anv serious offence.

4. gr., 5. mgr.
Gert er ráð fyrir því, að samningsaðili
geti veitt skuldbindingu þá, sem krafist
er í málsgreininni, ef mikill meirihluti
verkafólks verður ekki fyrir kauplækkun, hvorki samkvæmt lögum, heildarsamningum né úrskurðum gerðardóma,

Article 4, paragraph 5
It is understood that a Contracting
Party may give the undertaking required
in this paragraph if the great majority
of workers are not permitted to suffer
deductions from wages either by law or
through collective agreements or arbitra-

Þingskjal 551

1607

en undanskilið er það verkafólk, sem
reglurnar taka ekki til.

tion awards, the exceptions being those
persons not so covered.

6. gr„ 4. mgr.
Gert er ráð fyrir því, að sérhver samningsaðili geti, að því er hann sjálfan varðar, takmarkað verkfallsrétt með lögum,
að því tilskildu, að réttlæta megi hvers
kyns frekari takmarkanir, sem þetta kann
að hafa á verkfallsréttinn, með ákvæðum
31. greinar.

Article 6, paragraph 4
It is understood that each Contracting
Party may, insofar as it is concerned,
regulate the exercise of the right to strike
by law, provided that any further restriction that this might place on the
right can be justified under the terms of
Article 31.

7. gr„ 8. mgr.
Gert er ráð fyrir því, að samningsaðili
geti veitt skuldbindingu þá, sem ráð er
fyrir gert í málsgreininni, ef hann fylgir
anda hennar eftir með lagaákvæðum þess
efnis, að meginhluti fólks innan 18 ára
aldurs skuli ekki látið vinna næturvinnu.

Article 7, paragraph 8
It is understood that a Contracting
Party may give the undertaking required
in this paragraph if it fulfils the spirit
of the undertaking by providing by law
that the great majority of persons under
18 years of age shall not be employed in
night work.

12. gr„ 4. mgr.
Orðin „samkvæmt þeim skilyrðum, sem
sett eru í slíkum samningum" i inngangi
málsgreinar þessarar, teljast þýða meðal
annars, að varðandi bætur, sem fáanlegar eru óháðar nokkru tryggingaframlagi,
geti samningsaðili krafist þess, að lokið
?é tilskildu búsetutímabili áður en hann
veiti þegnum annarra samningsaðila
siíkar bætur.

Article 12, paragraph 4
The words ”and subject to the conditions laid dow’n in such agreements" in
the introduction to this paragraph are
taken to imply inter alia that with regard
to benefits which are available independently of any insurance contribution a
Contracting Party may require the completion of a prescribed period of residence before granting such benefits to
nationals of other Contracting Parties.

13. gr„ 4. mgr.
Ríkisstjórnir, sem ekki eru aðilar að
Evrópu-samþykktinni um félagslega aðstoð og læknishjálp, geta fullgilt félags
málasáttmálann að þvi er þessa málsgrein varðar, svo fremi þeir veiti þegnum
annarra samningsaðila meðferð, sem sé
i samræmi við ákvæði greindrar samþykktar.

Article 13, paragraph 4
Governments not Parties to the European Convention on Social and Medical
Assistance may ratify the Social Charter
in respect of this paragraph provided that
Iney grant to nationals of other Contracting Parties a treatment which is in
conformitv with the provisions of the
said Convention.

19. gr„ 6. mgr.
Að því er ákvæði þetta varðar er gert
ráð fyrir því að orðin „fjölskylda erlends
starfsmanns" merki a. m. k. eiginkonu
hans og börn á framfæri yngri en 21 árs.

Article 19, paragraph 6
For the purpose of this provision. the
term ”family of a foreign worker" is
understood to mean at least his vife
and dependent children under the age of
21 vears.

III. KAFLI

PART III
It is understood that the Charter contains legal obligations of an intemational

Gert er ráð fyrir því, að sáttmálinn feli
í sér lagaskuldbindingar alþjóðlegs eðlis,
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og framkvæmd þeirra sé eingöngu háð
eftirliti því, sem gert er ráð fyrir í IV.
kafla hans.

character, the application of which is
submitted solely to the supervision provided for in Part IV thereof.

20. gr., 1. mgr.
Gert er ráð fyrir, að „tölusettar málsgreinar'* geti falið í sér greinar, sem aðeins séu ein málsgrein.

Article 20, paragraph 1
It is understood that the ”numbered
paragraphs“ may include Articles consisting of only one paragraph.

V. KAFLI
30. gr.
Orðin „á styrjaldartímum eða öðrum
hættutímum“ ber að skilja þannig, að þau
nái einnig til stríðshótunar.

PART V
Article 30

The term ”in time of war or other public emergency“ shall be so understood
as to cover also the threat of war.

Athugasemdir við þingsályktun artillögu þessa.
í stofnskrá Evrópuráðsins segir, að markmið þess sé að koma á nánari einingu meðal þátttökuríkja þess, í því skyni að vernda og koma í framkvæmd þeim
hugsjónum og meginreglum, sem eru sameiginleg arfleifð þeirra, svo og að stuðla
að framförum á sviði efnahags- og félagsmála. Unnið skal að markmiði þessu
innan ráðsins með umræðum um mál, sem sameiginlega þýðingu hafa, og með
samningum og sameiginlegum aðgerðum á sviði efnahags- og félagsmála, menningarmála og vísinda-, laga- og stjórnarfarsmála, og með varðveislu og frekari
framkvæmd mannréttinda og mannfrelsis.
Að þessu yfirlýsta markmiði Evrópuráðsins hefur verið unnið með ýmsu
móti allt frá stofnun ráðsins 1949 til þessa dags. Einn þátturinn í þessu starfi
er gerð Félagsmálasáttmála Evrópu, sem undirritaður var í Turin á ítaliu hinn
18. október 1961 eftir u. þ. b. sjö ára undirbúningsstarf.
Sáttmálinn gekk í gildi i febrúar 1965, þegar fimm riki höfðu fullgilt hann.
Nú hafa 11 af 17 aðildarrikjum Evrópuráðsins fullgilt sáttmálann. En þau sex,
sem ekki hafa fullgilt hann eru: Belgia, Holland, Island, Luxemborg, Sviss og
Tyrkland. Á fundum félagsmálanefndar Evrópuráðsins er jafnan spurt hvað líði
undirbúningi fullgildingar og þau ríki, sem ekk'i hafa fullgilt sáttmálann, hvött
til að hraða fullgildingu.
Félagsmálasáttmálinn skiptist í fimm kafla.

í I. kafla er að finna viljayfirlýsingu samningsaðila um að skapa þau skilyrði,
sem þarf til að framfylgja þeim réttindum og meginreglum, sem þar næst eru
upptalin í 19 tölusettum málsgreinum.
1 II. kafla eru 19 greinar, sem byggjast á tölusettum málsgreinum I. kafla.
Samningsaðilar eru bundnir af skyldum þeim, sem tilgreindar eru i þessum greinum, er þeir hafa samþykkt þær. Greinarnar fjalla um:
Rétt til vinnu.
Rétt til sanngjarnra vinnuskilyrða.
Rétt til öryggis við störf og heilsusamlegra vinnuskilyrða.
Rétt til sanngjarns kaups.
Rétt til að stofna félög.
Rétt til að semja sameiginlega.
Rétt barna og ungmenna til verndar.
Rétt vinnandi kvenna til verndar.
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Rétt til leiðbeininga um stöðuval.
Rétt til starfsþjálfunar.
Rétt til heilsuverndar.
Rétt til félagslegs öryggis.
Rétt til félagslegrar aðstoðar og læknishjálpar.
Rétt til að njóta góðs af félagslegri velferðarþjónustu.
Rétt líkamlega eða andlega fatlaðra til starfsþjálfunar, endurhæfingar og endurheimtar félagslegrar aðstöðu.
Rétt fjölskyldunnar til félagslegrar, lagalegrar og efnahagslegrar verndar.
Rétt mæðra og ungbarna til félagslegrar og efnahagslegrar verndar.
Rétt til að stunda arðbært starf í landi annars samningsaðila.
Rétt farandverkafólks og fjölskyldna þess til verndar og aðstoðar.
III. kafli fjallar um skuldbindingar samningsaðila m. a. í sambandi við fullgildingu á greinum II. kafla.
1 IV. kafla eru ákvæði um skýrslugjafir og nefndir.
I V. kafla er að finna ýmis ákvæði, svo sem um takmarkanir, skuldbindingar,
höft, gildissvið, fullgildingu, gildistöku, uppsögn og viðauka við sáttmálann.
Aðildarriki Evrópuráðsins getur fullgilt sáttmálann þótt það uppfylli ekki
öll skilyrði II. kafla hans, en lágmarkið er, að það taki á sig skuldbindingar samkvæmt 10 af 19 greinum kaflans eða 45 tölusettum málsgreinum hans. Af þessum
10 greinum skal hlutaðeigandi riki telja sig bundið af a. m. k. fimm eftirtalinna
greina: 1„ 5., 6., 12., 13„ 16. og 19. gr. Síðar getur riki tekið á sig skuldbindingar
samkvæmt greinum, sem það hefir undanskilið i upphafi.
Ljóst er, að fsland getur nií uppfyllt þau skilyrði, sem þarf til fullgildingar
á félagsmálasáttmálanum. Einnig má geta þess, að nú er í undirbúningi frumvarp
til laga um vinnuvernd, sem veita mun möguleika til viðtækari skuldbindinga, ef
það verður að lögum.
Þar sem möguleiki er fyrir hendi að uppfylla skuldbindingar umrædds félagsmálasáttmála, er nú farið fram á heimild Alþingis til að fullgilda hann fyrir
fslands hönd.

Nd.

552. Nefndarálit

[230. mál]

um frv. til 1. um breyt. á hjúkrunarlögum, nr. 8 frá 13. mars 1974.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir með samþykkt þess. Jóhann Hafstein
var ekki viðstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 29. april 1975.
Jón Skaftason,
Guðm. G. Þórarinsson,
form.
fundaskr.
Ragnhildur Helgadóttir.
Karvel Pálmason.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing)

Ingiberg J. Hannesson,
frsm.
Magnús Kjartansson.
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553. Frumvarp til laga

[269. mál]

um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Revkjavikur og Kópavogs.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.

Mörk Reykjavikur og Kópavogs, sem ákveðin eru í 1. gr. laga nr. 46/1923 um
stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavikur og 1. gr. laga nr. 30/1955 um bæjarstjórn
í Kópavogskaupstað, skulu brevtast þannig að þau verði framvegis þessi:
Punktur nr:

H (7) (óbreyttur) ...................................................
8 ...........................................................................
9 ...........................................................................
36 ...........................................................................
33 ...........................................................................
37 ...........................................................................
38 ...........................................................................
15 ...........................................................................
16 ...........................................................................
17 ...........................................................................
18 ...........................................................................
40 (óbreyttur) ....................................................
E (4) (óbreyttur) ..................................................

X-hnit:

Y-hnit:

17444.17
17861.46
18668.74
18783.596
18649.643
18359.852
18240.244
18128.737
18197.711
17998.943
17979.921
18111.777
17947.99

11785.70
12061.14
12717.36
13475.884
13493.396
13563.293
13606.054
13671.225
13711.123
14005.547
14077.254
14426.875
14658.30

Mörkin eru beinar línur
Milli H (7) og 8
:
Milli 8 og 9
:
Milli 9 og 36
:
Milli 36 og 33
:
Milli 33 og 37
:
Milli 37 og 38
Milli 38 og 15
Milli 15 og 16
Milli 16 og 17
Milli 17 og 18
Milli 18 og 40
Milli 40 og E (4)

eða hringbogar rnilli ofangreindra punkta, þannig:
Bein lina.
Bein lina.
Bein lina.
Bein lina.
Hringbogi með radius R = 1400 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 33
að punkti nr. 37.
: Bein lína.
: Hringbogi með radius R — 350 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 38
að punkti nr. 15.
: Bein lína.
: Hringbogi með radíus R = 679.5 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 16 að
punkti nr. 17.
: Hringbogi nteð radius R = 530 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 17
að punkti nr. 18.
: Hringbogi með radíus R = 441.4 m með miðju
vinstra rnegin, þegar horft er frá punkti nr. 18
að punkti nr. 40.
: Bein lina.
2. gr.

Nú keinur í ljós við nánari hönnun vegakerfis, að ráðlegt þykir að víkja frá
þeim mörkum, sem um ræðir í 1. gr„ og er þá heimilt að gera það ineð reglugerð,
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sem, félagsmálaráðuneytið setur samkvæmt tillögu borgarstjórnar Reykjavíkur og
bæjarstjórnar Kópavogs, sbr. samning þeirra, dags. 9. október 1973.
8. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt að beiðni borgarstjórnar Reykjavikur og bæjarstjórnar
Kópavogs í samráði við dómsmálaráðuneytið.
Hinn 9. október 1973 var gerður svo felldur samningur milli þeirra:

SAMKOMULAG

milli Reykjavíkurborgar og Kópavogskaupstaðar um breytingu á mörkum
kaupstaðanna o. fl.
1. gr.

Aðilar eru sammála um að leita lagaheimildar til breytingar á mörkum kaupstaðanna, þannig að mörkin verði í samræmi við hjálagðan bráðabirgðauppdrátt,
dags. 13.8.1973, þ. e. a. s. i stórum dráttum sem hér segir: Meðfram Reykjanesbraut
að vestan, suður yfir Breiðholtsbraut, en sunnan við hana verða þau sunnan og
austan við Reykjanesbraut. Á Selhrygg færast mörkin til vesturs og suðurs. Á mörkum frá Reykjanesbraut að Markakletti (H) skal vera óbyggt svæði fyrir gönguleiðir o. fl., 25—50 m breitt Reykjavíkurmegin við mörkin.

1 framhaldi af þessu samkomulagi munu fulltrúar aðila ákveða mörkin skv.
hnitakerfi landmælinga og færa inn á uppdrátt nákvæmlega. Jafnframt munu fulltrúar aðila ganga frá lagafrumvarpi i samræmi við samkomulag þetta.
3. gr.
Reykjavilturborg lætur Kópavogskaupstað í té kvaðalaust og án endurgjalds

land það, er lendir vestan Reykjanesbrautar.
4. gr.
Reykjavikurborg sér sjálf um kaup á landi á Selhrygg, en það tilheyrir Fífuhvammi.
5. gr.
Ákvörðun um breytingu á mörkum kaupstaðanna í Fossvogsdal verði skotið
á frest Um 2 ár. Aðilar eru sammála um að nota þennan frest til eftirfarandi:
a) Endurskoðunar á umferðarkerfi höfuðborgarsvæðisins og þá sérstaklega til athugunar á nauðsyn Fossvogsbrautar. Að þeim þætti endurskoðunar skulu báðir
aðilar standa.
b) Með hvaða hætti megi gera Fossvogsbraut, ef nauðsynleg reynist, þannig úr
garði, að hún valdi sem minnstri röskun á umhverfi Fossvogsdals.
e) Athuganir á samtengingu útivistarsvæða kaupstaðanna í dalnum, þar með tengingu skógræktarstöðvar Skógræktarfélags Revkjavíkur við fvrirhugað útivistarsvæði Kópavogskaupstaðar í landi Lundar.
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6. gr.

Lciði endurskoðun á umferðarkerfi höfuðborgarsvæðisins, skv. 5. gr. a), i ljós,
að nauðsynlegt reynist að ráðast í gerð Fossvogsbrautar, þ. e., að í Ijós komi, að
ekki finnist aðrar viðunandi lausnir á umferðarkerfi höfuðborgarsvæðisins að
dómi beggja aðila, skulu eftirfarandi ákvæði gilda:
Suðurbrún Fossvogsbrautar verði mörk kaupstaðanna. Þegar til framkvæmda
kemur, þó eigi fyrr en að 4 árum liðnum frá dagsetningu samkomulags þessa,
lætur Kópavogskaupstaður Reykjavik í té kvaðalaust og án endurgjalds land það,
er hann á í Fossvogsdal og lendir innart marka Reykjavíkur skv. samkomulagi
þessu.
Um Meltungu skal þó sá háttur hafður, að hvor aðili um sig greiði land og
mannvirki, sem innan marka hans lenda.
7. gr.

Aðilar eru sammála um, að stærð þess lands, sem um ræðir í samkomulagi
þessu, sé sem hér segir:
Skv. 3. gr. ca. 30.6 ha.
Skv. 4. gr. ca. 33.7 ha.
8. gr.

Nú rís ágreiningur um framkvæmd á samningi þessum, og skal hann þá lagður
fyrir gerðardóm, skipaðan einum fulltrúa frá hvorum aðila.
Ef þeir verða sammála, gildir niðurstaða þeirra, en að öðrum kosti skal dómkvaddur oddamaður af Hæstarétti og ræður þá meiri hluti.
Úrskurði gerðardóms verður ekki áfrýjað.
Reykjavik, 9. okt. 1973.
F. h. Reykjavíkurborgar,

F. h. Kópavogskaupstaðar,

Rirgir Isl. Gunnarsson.

Björgvin Sæmundsson.

Tekið hefur alllangan tíma að ákveða mörk skv. hnitakerfinu, en því er lokið
nýlega. Þar sem ætlað er að haga mörkum þannig, að sem eðlilegast verði miðað
við frambúðarumferðarmannvirki, er lagt til, að heimilt verði að víkja frá ákvæðum 2. gr., ef báðir aðilar eru sammála og ráðherra getur á slíkt fallist.
Meðfylgjandi uppdráttur sýnir fyrirhuguð mörk. Vafaatriði eru annars vegar
belti meðfram fyrirhugaðri Fossvogsbraut, en óvíst er um lagningu hennar, sbr.
5. gr. framangreinds samnings og hins vegar svæði austast á Digraneshálsi, milli
punkta 18—39, en þar er um að ræða óhannaða braut fyrir hægri beygju af Fossvogsbraut til suðurs á Reykjanesbraut. Svæði þessi eru skástrikuð á uppdrætti.
Aðkallandi er vegna væntanlegrar byggðar á Selhrygg og á austanverðum
Digraneshálsi að frumvarp þetta verði afgreitt á þessu þingi.
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554. Nefndarálit

[211. mál]

um frv. til laga um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Landbúnaðarnefnd hefur skoðað frumvarpið og leitað umsagnar Búnaðarfélags
íslands og Stéttarsambands bænda um efni þess. Þá hefur vegamálastjóri komið á
fundi nefndarinnar og gefið henni upplýsingar um ýmsa þætti frumvarpsins og
framkvæmd þessara mála.
Að athugun lokinni er nefndin sammála um að mæla með samþykkt frv. með
þeim breytingum sem hún flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 29. apríl 1975.
Steinþór Gestsson,
form., frsm.
Jón Árnason.

Ed.

Ingi Tryggvason,
fundaskr.
Axel Jónsson.
Ásgeir Bjarnason.

Jón Árm. Héðinsson.
Helgi F. Seljan.

555. BreytingartiUögur

[211. mál]

við frv. til 1. um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. 2. gr. orðist svo:
í hverri sýslu skal starfa matsnefnd skipuð fulhrúa Búnaðarfélags Islands
og Vegagerðar ríkisins.
Matsnefndir skulu fylgjast með landbroti og hættu á landspjöllum af völduin vatna. Þær skulu taka við erindum frá landeigendum, sem telja nytjalönd
sín eyðast eða vera í yfirvofandi hættu af þessum sökum.
Matsnefndir skulu semja álitsgerð um varnarframkvæmdir samkvæmt 1. gr.
fyrir 1. mai ár hvert. Skal þar koma fram áætlaður kostnaður við fyrirhleðslur
og aðrar lagfæringar á árfarvegum í sýslunni fyrir næsta ár eða fleiri, ef um
meiri háttar framkvæmdir er að ræða. Enn fremur sé gefin stutt lýsing á tilhögun fyrirhugaðra framkvæmda á hverjum stað.
Álitsgerðina skal matsnefnd senda til landbúnaðarráðuneytisins, en afrit af
henni til Vegagerðar rikisins, Búnaðarfélags íslands, búnaðarsambands sýslunnar og þeirra landeigenda, sem hlut eiga að máli.
2. 4. gr. orðist svo:
Ríkissjóður greiðir % hluta kosinaðar við undirbúning og framkvæmdir
samkvæmt því, sem ákveðið er í fjárlögum hverju sinni. Landeigendur, sem hag
hafa af varnaraðgerðum á landi sínu eða landsnytjum, greiða Ys hluta, sem
skiptist á milli þeirra að tiltölu við það, hvers virði hagurinn verður hverjum
þeirra talinn. Verði ekki samkomulag um skiptingu á kostnaðarhluta landeigenda, skera matsnefndir úr. Ef ágreiningur verður innan matsnefndar, skipar
ráðherra oddamann og ræður þá afl atkvæða niðurstöðu. Framkvæmdum má
fresta, ef ekki er samkomulag um þær eða kostnaðarskiptingu milli landeigenda.
3. 1 stað setningarhlutans „Nú telja matsmenn“ í 7. gr. komi: Nú telur matsnefnd.
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4. 9. gr. orðist svo:
Bætur fyrir landspjöll vegna framkvæmda, t. d. ef vatni er veitt á land
annars manns, skal telja með kostnaði við verkið. Bætur skal ákveða með mati
eftir ákvæðum vatnalaga, nr. 15 frá 1923, ef eigi semur.
5. Á eftir 9. gr. komi ný grein, 10. gr., sem orðist svo:
Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn mála samkvæmt lögum þessum.

Sþ.

556. Fyrirspurnir.

[270. mál]

I. Til menntamálaráðherra um viðbótarritlaun.
Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.
1. Hver hafa orðið viðbrögð inenntamálaráðherra við áskorun sextán rithöfunda til Alþingis og ráðherrans 10. mars s. 1. um endurskoðun á störfum
úthlutunarnefndar viðbótarritlauna 1973 og 1974, og hvers má vænta af hálfu
ráðherra sem andsvars við beiðni sextánmenninganna um leiðréttingu mála
sinna?
2. Hvaða leið er fær til leiðréttingar?
3. Dugir ákvæði í væntanlegri reglugerð um úthlulun fjárins, t. d. að úthlutunin í ár megi ná til verka útgefinna 1970—1974, eða þarf til að koma
breyting á fjárlögum?
II. Til menntamálaráðherra um framkvæmd grunnskólalaga.
Frá Sverri Bergmann.
Hvenær iná vænta reglugerðar uin kennslufyrirkomulag og sérstofnanir skv.
52. gr. laga um grunnskóla, nr. 63 frá 21. maí 1974, til kennslu barna á skyldunámsstigi, sem talin eru víkja svo frá eðlilegum þroskaferli, að þau fái ekki
notið venjulegrar kennslu í einni eða fleiri námsgreinum skv. skilgreiningu í
50. og 51. gr. sömu laga?

Ed.

557. Nefndarálit

[115. máJ]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18.
febr. 1953.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum sínum. Umsögn hefur borist frá
olíufélögunum og til fundar við nefndina koni Indriði Pálsson forstjóri.
Nefndin mælir með því að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu
sem hún flytur tillögu um á þingskjali 558.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Albert Guðmundsson og Ragnar Arnalds.
Alþingi, 29. apríl 1975.
Halldór Ásgrímsson,
Jón G. Sólnes.
Axel Jónsson.
form., frsm.
Ólafur Ólafsson.
Jón Árm. Héðinsson.
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558. Breytingartillaga

[115. mál]

við frv. til 1. um breyt. á Iögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18.
febr. 1953.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. gr. orðist svo:
5. gr. laganna orðist svo:
Ákvæði laga þessara gilda ekki um flugsteinolíu og flugvélabensín til utanlandsflugs.

Sþ.

559. Tillaga til þingsályktunar

[271. mál]

um athugun á framfærslukostnaði.
Flm.: Steingrímur Hermannsson, Lárus Jónsson, Ingvar Gislason,
Helgi F. Seljan, Karvel Pálmason, Þorv. Garðar Kristjánsson.
Alþingi ályktar, að ríkisstjórnin skuli fela Hagstofu íslands að reikna út framfærslrakostnað a. m. k. á einum stað i hverjum landsfjórðungi. Þessari athugun
verði hraðað, þannig að niðurstöður liggi fyrir við endurskoðun á vísitölugrundvelli.
Greinargerð.
í þeirri sjálfsögðu viðleitni að jafna lífskjörin um land allt veldur það erfiðleikum, að framfærslukostnaðtir er aðeins reiknaður fyrir Reykjavíkursvæðið. Munur á framfærslukostnaði eftir búsetu er aftur á móti allmikill.
Nefna má gífurleg áhrif á framfærslukostnað, þar sem olía er notuð til upphitunar. Vegna flutningskostnaðar er vöruverð einnig almennt töluvert hærra á Iandsbyggðinni en í innflutningshöfn í Reykjavik. Þó geta verið undantekningar frá
þessu um einstakar nauðsynjar.
Ferðakostnaður er víða mjög stór liður í framfærslukostnaði utan Reykjavíkursvæðisins, því að sækja þarf fjölmargar nauðsynjar, t. d. í mörgum tilfellum
heilsugæslu og erindi til opinberra stofnana, til Reykjavíkur. Aftur á móti er ferðakostnaður til og frá vinnu víðast hvar niinni í dreifbýlinu en i Reykjavík.
Ofangreind atriði eru nefnd sem dæmi um mismunandi framfærslukostnað.
Fjölmargt fleira þarf að sjálfsögðu að athuga til þess að raunhæfur samanburður
fáist.
Eins og kunnugt er, er vísitala framfærslukostnaðar nú byggð á úrtaki, sem
er eingöngu bundið við Reykjavík. Við þá endurskoðun á vísitölugrundvellinum,
sem nú fer fram, er nauðsynlegt að taka tillit til framfærslukostnaðar sem víðast
um landið. Því er lögð áhersla á, að þessari athugun verði hraðað, þannig að niðurstöður liggi fyrir við umrædda endurskoðun.
Tillaga þessi er flutt á vegum milliþinganefndar um byggðamál.
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560. Frumvarp til laga
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[81. raál]

um innflutning og eldi sauðnauta.
(Eftir 2. umr. í Nd., 30. apríl.)
Samhljóða þskj. 89 með þessari breytingu:
6. gr. hljóðar svo:
Nú hafa sauðnautin verið nægilega lengi í einangrunarstöð, að dómi yfirdýralæknis, og má flytja þau eða hluta þeirra út fyrir stöðina til framhaldsræktunar
eða sleppa þeim lausum á til þess valinn stað eða staði, sem samþykktir eru af landbúnaðarráðherra, Náttúruverndarráði og yfirdýralækni.

Ed.

561. Frumvarp til laga

[210. mál]

um breyting á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu.
(Eftir 2. umr. í Ed., 30. apríl.)
Samhljóða þskj. 403 með þessum breytingum:
6. gr. hljóðar svo:
11. gr. laganna orðist svo:
Landgræðslugirðingar skulu vera fjárheldar löggirðingar.
Liggi landgræðslugirðing um alfaraleið, skal vera traust hlið á henni, sem auðvelt er að fara um. Vegfarendum er skylt að loka hliðum, enda sé áminning þess
efnis við hliðin. Varðar sektum, ef út af er brugðið, og bótaskyldu, ef tjón verður
á gróðri af þeim sökum.
Hver, sem verður þess var, að girðing skemmist svo, að hætta sé á, að hún
haldi ekki sauðfé, skal skýra hreppstjóra eða eftirlitsmanni frá því hið fyrsta.
Landgræðslustjóri getur bannað alla umferð um landgræðslusvæði, þar sem
honum þykir ástæða til. Skal þá bannið auglýst við girðingarhliðin.
7. gr. hljóðar svo:
19. gr. laganna orðist svo:
í hverri sýslu skal starfa þriggja manna gróðurverndarnefnd. Sýslunefnd kýs
nefndina til 4 ára í senn, að fengnum tillögum frá viðkomandi búnaðarsambandi.
Nefndin kýs sér formann. Funda- og ferðakostnaður svo og þóknun fyrir unnin
störf gróðurverndarnefndar greiðist af fé Landgræðslunnar að % hlutum og viðkomandi sýslusjóði að Vá hluta.
8. gr. hljóðar svo:
20. gr. laganna orðist svo:
Gróðurverndarnefndir skulu í samvinnu við landnýtingarráðunaut Búnaðarfélags íslands fylgjast með notkun afrétta og heimalanda í viðkomandi sýslu, vera
ráðgefandi fyrir stjórnendur fjallskilmála í umdæminu um notkun og meðferð beitilanda og aðstoða Landgræðslu ríkisins við verndun og eflingu gróðurs.
Gróðurverndarnefndir skulu halda gerðabækur um störf sín og skila árlegum
skýrshnn til viðkomandi búnaðarsambanda, landnýtingarráðunautar og landgræðslustjóra. Landgræðslustjóri skal setja reglur um störf gróðurverndarnefnda.
12. gr. hljóðar svo:
Fyrir „kr. 1000 til kr. 20 000“ í 43. gr. laganna komi: kr. 2 000 til kr. 40 000.
13. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Nd.

562. Frumvarp til laga

[272. mál]

um íslenzka stafsetningu.
Flm.: Gylfi Þ. Gíslason.
1. gr.
Ein skal vera stafsetning islenzkrar nútímatungu:
1. sem kennd er í öllum skólum, er styrks njóta af ríkisfé,
2. sem höfð er á öllum bókum, er prentaðar verða til þess að nota við kennslu
í þeim skólum, enn fremur öllum ritum, sem gefin eru út af ríkinu, með styrk
af ríkisfé eða af félögum og stofnunum, sem njóta ríkisstyrks. Þó má halda
óbreyttri stafsetningu á þeim ritum, sem byrjuð eru að ltoina út í heftum eða
bindum, unz þeim ritverkum er lokið.
Um eftirtalin atriði skulu gilda þær reglur, sem nú segir:
I. Rita skal yfirleitt é, þar sem svo er fram borið (þó aldrei á eftir g og k, hvort
sem þar er um að ræða fornt é eða fornt e, sem lengzt hefur, t. d. léð, vér, vél, fé;
— hérað, hélt, féll.
Þó skal rita je í fleirtölu af lýsingarhætti nútíðar með nafnorðsbeygingu, þar
sem nafnháttur endar á ja, enda skiptast þá atkvæði á milli j og e, t. d. kveðjendur,
seljendur, þiggjendur, sækjendur.
1 upphafi nafna af erlendum uppruna skal og rita je, t. d. Jens, Jerúsalem,
Jesús.
II. Rita skal f, en ekki p, á undan t í sama atkvæði, þar sem hvorki kemur
fyrir p né pp í öðrum beygingarmyndum sama orðs né öðrum orðum af sama stofni,
t. d. aftur, eftir, loft, Skafti, lyfta, rifta. En aftur á móti skal rita gljúpt (gljúpur),
hleypt (hleypa), dýpt (djúp), sleppti (sleppa), hneppt (hneppa), yppta (upp, yppa).
III. Rita skal z fyrir upprunalegt ds, ðs, ts, bæði í stofni og endinguin, þar
sem tannstafurinn (d, ð eða t) er fallinn burt í skýrum framburði, t. d. hanzki
(handski), lenzka (lendska), gæzka (gæðska); — þið (þér), kallizt (kallið-st),
berjizt (berjið-st), (setjið-st); — hefur (hafði) kallazt (kallað-st), barizt (barið-st),
snúizt (snúið-st); flutzt (flutt-st), breytzt (breytt-st), hitzt (hitt-st), stytztur (styttstur) — hann sezt (set-st), brýzt (brýt-st), flyzt (flyt-st).
IV. Rita skal tvöfaldan samhljóða á undan samhljóða, þar sem stofn vísar
lil, t. d. dyggð (dygg-ur), styggði (styggja), felldi (fella), kenndi (kenna), grynnka
(grunn-ur)„bö«giar (böggull), krypplingur (kryppa), allra, alls, allt (all-ur),
manns, menntir (mann), nokkrir (nokk-ur), rökkri (röklt-ur).
Aftur á móti skal rita einfaldan samhljóða, þar sem uppruni sýnir, t. d. sagði
(segja, saga), dugði (duga), heild (heil-ir), reynd (reyna), þöglir (þögull), stöplar
(stöpull), depla (depill), opna (opinn), eins (einir), hans (stofn: han, sbr. honum,
hana), hins (hin-ir), als (alur), heilt (heil-ir), seint (sein-ir).
Þar eð í orðunum hyggja, leggja er að uppruna einfalt g (sbr. hugur, lag),
skal rita hugði, Iagði, lagt.
2. gr.

Þess skal ekki krafizt í barnaskólum, að kennt sé að nota z, heldur má í þess
stað nota s í skólum þessum, og i stað tzt má nota st. Má t. d. rita styst, stystur,
flust, breyst o. s. frv.
3. gr.
Úr gildi skulu falla auglýsing menntamálaráðuneytisins nr. 272 frá 4. september 1973 og auglýsing sama ráðuneytis nr. 132 frá 3. maí 1974.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Engin lög eru nú í gildi um stafsetningu íslenzkrar tungu. Hefur Aiþingi þó
sett löggjöf um fjölmargt, sem minna máli skiptir en hver skuli vera stafsetning
íslenzks máls. Fyrstu reglur, sem settar voru af opinberri hálfu um stafsetningu,
voru settar i auglýsingu nr. 15 frá 27. mars 1919 af dóms- og kirkjumáladeild
stjórnarráðsins, og fjallaði hún um eina og sömu stafsetningu í skólum og á skólabókum. Tók hún til stafsetningar í þeim skólum, sem kostaðir eða styrktir eru
að einhverju leyti af landssjóðsfé, þeirra bóka, sem notaðir eru við kennslu í þessum skólum, og þeirra bóka, sem gefnar væru út á kostnað landssjóðs eða með
styrk af landssjóðsfé. Ekkí verður séð, að útgáfa þessarar auglýsingar hafi stuðzt
við heimild í neinum lögum.
Þessi auglýsing var í gildi i ellefu ár. Hinn 25. febrúar 1929 gaf dóms- og
kirkjumálaráðuneytið út auglýsingu um íslenzka stafsetningu. Tekur hún, eins og
hin fyrri, til skóla, er styrks njóta af ríkisfé, bóka, sem notaðar eru í slíkum
skólum, og rita, sem gefin eru út af rikinu eða m,eð styrk af ríkisfé, en jafnframt til
rita, sem gefin eru út af félögum og stofnunum, sein njóta ríkisstyrks. Var hér um
verulega breytingu að ræða á þeirri stafsetningu, sem mælt var fyrir um i auglýsingunni frá 1918. Hinn 17. ágúst 1934 er síðan birt í Lögbirtingablaði tilkynning frá
fræðsluskrifstofunni um, að dóms- og kirkj umálaráðuneytið hafi fallizt á þá breytingu á auglýsingunni frá 1928, að þess skuli ekki krafizt í barnaskólum, að tiltekin
atriði stafsetningarinnar skuli ekki kennd í barnaskólum.
Stafsetningin, sem gefin var út auglýsing um 1928, var í gildi í nær hálfa
öld og hafði náð traustri fótfestu. Svo að segja allt prentað mál, sem út hefur verið
gefið á Islandi, hefur undanfarna áratugi fylgt þessari stafsetningu. En hinn 4.
september 1973 gaf menntamálaráðuneytið út auglýsingu nr. 272/1973 um afnám
z úr íslenzku ritmáli og síðan auglýsingu um íslenzka stafsetningu hinn 3. maí
1974, nr. 132/1974.
Síðan þessar auglýsingar voru gefnar út, hefur ríkt alger ringulreið varðandi
stafsetningu íslenzks ritmáls. Miklar deilur hafa verið háðar um það, hvor stafsetningin sé hentugri eða réttari, hin fyrri, sem notuð var í nær hálfa öld, eða sú,
sem mælt var fyrir um fyrir tæpum tveim árurn. Hér skal enginn dómur lagður á
það mál. Hitt er mergur málsins, að fátt er varhugaverðara fyrir samhengi í málhefð og virðingu fyrir gildi tungunnar en hringl með reglur um stafsetningu, enda
forðast menningarþjóðir slíkt í lengstu lög. Hvað sem um stafsetninguna frá 1928
kann að mega segja, er það staðreynd, að hún hafði náð fótfestu og viðurkenningu.
Breytingar á henni hlutu því að valda skaða og ringulreið, enda hefur rúmlega
hálfs annars árs reynsla sýnt, að svo hefur farið. Því fer fjarri, að eftir henni sé
farið í reynd. Haldið er áfram að gefa út bækur og blöð samkvæmt hinni fyrri
stafsetningu. Þess eru jafnvel dæmi, að opinberir aðilar neiti að nota hana. Alþingi
hefur fjallað um málið á grundvelli þingsályktunartillögu, þar sem skorað var á
menntamálaráðherra að falla frá ákvörðun sinni um afnám z úr ritmáli. Meiri
hluti alþingismanna reyndist styðja þá áskorun. En samkvæmt þeim reglum, sem
taldar hafa verið gilda, hefur ráðherra vald til þess að ráða stafsetningunni, og
tók hann þvi ekki tillit til þessarar áskorunar. Ýmsir, sem greiddu atkvæði gegn
þessari tillögu, gerðu það vegna þess, að þeir töldu afskipti Alþingis af máli sem
þessu ættu ekki að vera í formi áskorunar á ráðherra, sem vitað væri, að hann
teldi sér ekki skylt að hlíta, en ekki vegna hins, að þeir væru fylgjandi hinum
nýju stafsetningarreglum, og átti það t. d. við um flutningsmann þessa frumvarps.
Þess var getið að framan, að vafasamt er, hvort ráðherra hafi nokkurn tíma
haft heimild til þess fyrirskipa opinbera stafsetningu með auglýsingum. Segja
má hins vegar, að hefð hafi komizt á þennan rétt. En óeðlilegur er hann engu að
síður. Það er í raun og veru fráleitt, að það skuli vera á valdi ráðherra að taka
ákvörðun um jafnflókið og vandasamt viðfangsefni og reglur um stafsetningu
eru. Lög eru almennt talin nauðsynleg uni ótal atriði, sem eru i eðli sínu einfaldari
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og minna deiluefni en stafsetningarmál eru. Þess vegna er þetta frumvarp flutt.
Það er Alþingi og Alþingi eitt, sem taka á ákvörðun um stafsetningu islenzkrar
tungu.
Efni þessa frumvarps er, að horfið sltuli aftur til þeirrar stafsetningar, sem gilti
á árunum 1928 til 1973. Efni frumvarpsins er auglýsingin frá 1928, ásamt þeirri
breytingu, sem gerð var 1934. Ástæða þess, að frumvarpið er flutt, er sú, að það
er rangt að gera breytingar á stafsetningu, sem náð hefur fótfestu og notuð hefur
verið í næstum hálfa öld. Breytingin hefur ekki hlotið stuðning né viðurkenningu.
í áskorun til núverandi menntamálaráðherra hafa á annað hundrað af helztu
menntamönnum þjóðarinnar skorað á hann að breyta stafsetningarreglunum og
kveða aftur á um, að horfið verði að hinni fyrri stafsetningu. Færa þeir gagnmerk
rök fyrir máli sínu, sem birt hafa verið opinberlega. Það er hins vegar ekki eðlilegt,
að ráðherra gefi út nýja auglýsingu um þetta mál. Það, sem gerast á, er, að Alþingi
setji lög um slafsetninguna og að þetta mikilvæga menningarmál verði héðan af
löggjafaratriði.

Nd.

563. Frumvarp til laga

[273. mál]

um breyling á lögum nr. 93 24. des. 1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins.
Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Bragi Sigurjónsson, Sighvatur Björgvinsson.
1. gr.

4. gr. laganna orðist svo:
Ríkisstjórnin skipar framkvæmdastjóra Framkvæmdastofnunar ríkisins, er annast daglega stjórn stofnunarinnar. Framkvæmdastjórinn og forstöðumenn deilda
mynda framkvæmdaráð stofnunarinnar.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð :
Þegar gildandi lög um Framkvæmdastofnun ríkisins voru sett, varð um þau
verulegur ágreiningur. Þingflokkur Alþýðuflokksins var fylgjandi þeirri meginstefnu frumvarpsins að halda áfram þeirri áætlunargerð, sem tekin hafði verið upp
í vaxandi mæli á undanförnum áratug og hafði verið í höndum Efnahagsstofnunar,
Framkvæmdasjóðs, Atvinnujöfnunarsjóðs og einstakra ráðuneyta. Þessi áætlunargerð hafði reynst mjög nytsamleg. Um var að ræða samningu þjóðhags- og framkvæmdaáætlunar fyrir þjóðarbúið í heild, árlegar áætlanir um opinberar framkvæmdir og fjáröflun til þeirra, áætlun um þróun iðnaðarins, samgönguáætlun fyrir
Vestfirði og Austurland og atvinnuáætlun fyrir Norðurland, sérstakar áætlanir á
sviði menntamála og gagnasöfnun til að gera mögulega áætlun um þróun landbúnaðarins. Þá hafði Efnahagsstofnunin í samvinnu við Verðlagsráð sjávarútvegsins og
samtök í þeirri grein komið á fót ítarlegu upplýsingakerfi um afkomu sjávarútvegsins, sem var og hlýtur að verða grundvöllur stefnumótunar og áætlunargerðar
á því sviði. Efnahagsstofnunin hafði enn fremur verið rikisstjórnum til ráðuneytis,
og hafði það gefið mjög góða raun. Hún hafði einnig unnið að hlutlausum hagrannsóknum, sem reynst höfðu hafa ómetanlega þýðingu við gerð kjarasamninga og
ákvörðun fiskverðs.
Samkvæmt frumvarpinu átti að halda allri þessari nytsömu starfsemi áfram. Að
einu leyti var fyrra skipulag í þessum efnum bæti, þ. e. með ákvæðum frumvarpsins
um sameiningu Framkvæmdasjóðs og Atvinnujöfnunarsjóðs undir eina stjórn. öll
þessi atriði frumvarpsins studdi þingflokkur Álþýðuflokksins.
Hins vegar taldi flokkurinn stjórnarfyrirkomulag stofnunarinnar mjög varhuga-
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vert og raunar einsdæmi. Flokkurinn taldi eÖlilegt, að yfirstjórn slíkrar stofnunar
væri i höndum þingkjörinnar stjórnar. En frumvarpið gerði jafnframt ráð fyrir
pólitisku framkvæmdaráði, skipuðu af rikisstjórninni, og skyldi það hafa úrslitavald í stofnuninni, þar eð það átti að gera allar áætlanir stofnunarinnar, tillögur um
allar rekstraráætlanir og starfsáætlanir, um allar lánveitingar og meira að segja ráða
starfsfólk hinna þriggja deilda stofnunarinnar. Sérfræðilegir forstöðumenn deildanna
áttu að vera undirmenn þessara pólitísku fulltrúa og engan tillögurétt hafa um störf
deilda sinna og ekki einu sinni að ráða starfsfólki sínu. Þessuin ákvæðum var þingflokkur Alþýðuflokksins algjörlega andvígur og flutti þvi i báðum deildum breytingartillögu um, að ríkisstjórnin skyldi skipa framkvæmdastjóra stofnunarinnar, er
annist daglega stjórn hennar, en síðan skuli framkvæmdastjórinn og forstöðumenn
deilda mynda framkvæmdaráð stofnunarinnar. Þessar tillögur voru felldar. Hins
vegar tókst þingflokki Alþýðuflokksins að fá þá breytingu á frumvarpinu, að hagrannsóknadeildin var gerð óháð hinni pólitísku yfirstjórn stofnunarinnar og látin
heyra beint undir ríkisstjórnina, með svipuðum hætti og Hagstofa Islands heyrir
beint undir ráðherra, en hefur ekki sérstaka stjórn. Réttmæti þeirrar breytingar
hefur síðar verið staðfest með þvi að gera hagrannsóknadeildina að sjálfstæðri
stofnun, Þjóðhagsstofnuninni.
Reynsla af hinni pólitísku framkvæmdastjórn var mjög slæm. Ýmsir munu hafa
búist við því, að ný ríkisstjórn gerði sér Ijóst, að með skipun pólitískrar framkvæmdastjórnar yfir jafnmikilvæga stofnun og Framkvæmdastofnunin er hafi verið
stigið víxlspor á ‘ínum tíma. Þeim mun meiri ástæða var til þess að vona þetta,
þegar haft er í huga, að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins var á sínum tíma öldungis
sammála þingflokki Alþýðuflokksins um þetta efni. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins
var að vísu á móti málinu i heild. En hann kvaðst samt vilja freista þess að sniða
af þvi verstu annmarkana, og þá taldi hann einmitt vera ákvæðin um hina pólitisku
framkvæmdastjóra, sem i umræðum voru nefndir „kommissarar“. í efri deild fluttu
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í fjárhags- og viðskiptanefnd, þeir Geir Hallgrimsson
og Halldór Rlöndal, tillögu um, að ákvæðin um hina pólitfsku framkvæmdastjóra
skyldu felld niður, en í staðinn koma eftirfarandi ákvæði:
„Forstöðumenn deilda skipa framkvæmdaráð. Skal það annast daglega stjórn
Framkvæmdastofnunar ríkisins".
I nefndaráliti segja þeir um þetta mál:
„í stað Efnahagsstofnunarinnar, sem lýtur stjórn embæítismanna undir beinni
yfirstjórn forsætisráðherra og í nánum tengslum við aðra ráðherra á að setja á
stofn Framkvæmdastofnun ríkisins. Verður hún geysilegt bákn, sem lúta skal daglegri
stjórn þriggja pólitiskra eftirlitsmanna stjórnarflokkanna, sem hlotið hafa heitið
„kommissarar" manna á meðal að austrænni fyrirmvnd. Til marks um það ofurvald,
sem þessum pólitísku „kommissörum" er veitt í frumvarpinu, er, að verksvið þeirra
er ekki skilgreint til neinnar hlitar, og ekki verður annað séð en þeim sé einum
ætlað að gefa umsagnir um einstakar lánsumsóknir frá einkaaðilum eða sveitarfélögum og fái þannig vald til að „raða“ umsóknum að vild. Geta þeir þannig f
framkvæmdinni haft sömu óheillaáhrifin á athafnalffið i landinu og lamandi haftakerfi hefur áður haft. Ef ekki er verið að sækjast eftir slikum pólitiskum afskiptuin
af atvinnulffinu, væru hinir pólitfsku „kommissarar" með öllu óþarfir. Af þeim
ástæðum er lagt til á þskj. 156, að í stað þeirra fari forstöðumenn deilda með daglega
stjórn Framkvæmdastofnunar rikisins, enda er það eðlilegast, að sérmenntaðir og
hlutlausir menn hafi það starf með höndum, þar sem pólitisk afskipti af útlánum
til fjárfestingar í atvinnulffinu eru óæskileg. Þar á að leggja hlutlaust hagkvæmnismat til grundvallar."
í neðri deild fluttu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins i fjárhags- og viðskiptanefnd,
þeir Matthías Rjarnason og Matthfas Á. Mathiesen, breytingartillögu, sem var efnislega séð alveg samhljóða þeirri tillögu, sem flutt var af hálfu fulltrúa Alþýðuflokksins
i nefndinni, Gylfa Þ. Gislasonar, og þvf frumvarpi, sem hér er flutt. Breytingartillaga
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins var svo hljóðandi:
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„Að fengnum tillögum Framkvæmdastofnunar ríkisins skipar ríkisstjórnin forstjóra stofnunarinnar, er hefur yfirumsjón með daglegum rekstri áætlunardeildar og
lánadeildar hennar. Forstjórinn og forstöðumenn áætlunardeildar og lánadeildar
mynda framkvæmdaráð.
Stjórn Framkvæmdastofnunarinnar tekur ákvörðun fyrir hönd stofnunarinnar
um launakjör forstjóra, forstöðumanna deilda og annarra starfsmanna.*'
Þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð, var því lýst yfir, að gildandi lög um
Framkvæmdastofnunina skyldu endurskoðuð og þá væntanlega fyrst og fremst
ákvæðin um hina pólitísku framkvæmdastjórn, sem annar stjórnarflokkurinn hafði
á sínuin tíma gagnrýnt harðlega og réttilega. Þótt langt sé nii liðið á þingtimann,
hefur rikisstjórnin engar tillögur gert um breytingar á þessu varhugaverða skipulagi
stofnunarinnar. Það eitt hefur gerst, að i stað fulltrúa Alþýðubandalags og Samtaka
frjálslvndra og vinstri manna hefur einn af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins tekið
sæti í hinni pólitísku framkvæmdastjórn, við hlið þingmanns úr Framsóknarflokknum, og eru báðir fulltrúar sama kjördæmis. Hefur þetta orðið mörgum, bæði
innan þings og utan, mikið undrunarefni. Frv. þetta er flutt til þess að freista þess
að fá breytingu á þessu varhugaverða stjórnkerfi mikilvægrar rikisstofnunar.

Ed.

564. Frumvarp til laga

[274. mál]

um breyting á lögum nr. 72 1. júní 1972 um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970
um Húsnæðismálastofnun ríkisins.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
I stað orðanna „allt að 80 milljónum króna árlega“ í 3. gr. laganna komi: allt
að 160 milljónum króna árlega.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í gildandi löguin er kveðið svo á, að ekki m,egi verja meiru en 80 milljónum
króna árlega til lánveitinga til kaupenda eldri íbúða og til endurbóta á eigin húsnæði öryrkja.
I frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að hækka þessa upphæð i 160 milljónir
króna.

Sþ.

565. Tillaga til þingsályktunar

[275. mál]

um ráðstafanir til aukningar sérmenntaðs starfsliðs á sviði hæfingar og endurhæfingar.
Flm.: Sverrir Bergmann, Oddur ólafsson.
Alþingi ályktar, að skora á ríkisstjórnina að gera nú þegar ráðstafanir til
þess að draga úr þeim mikla skorti, sem nii er á sérmenntuðu starfsliði til hæfingar- og endurhæfingarstarfa með það fyrir augum:
a) að endurhæfingu sjúkra verði sem fyrst komið í viðunandi horf,
b) að tryggja, að hæfing vanþroska, seinþroska og þroskaheftra verði svo fljótt
sem auðið er í samræmi við núthnaþekkingu á einstökum sviðum þessarar
þjálfunar,
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c) að grundvöllur skapist hérlendis í náinni framtíð fyrir aðstöðu til sérmenntunar á sem flestum sviðum hæfingar og endurhæfingar, enda megi þá fyrst
vænta þess, að hægt verði að sinna þessu mikiisverða starfi svo að fullnægjandi sé.
Greinargerð.
Mikilvægi sjúkraþjálfunar er óumdeilt. Hún er sérlega nauðsynleg þeim, sem
hafa orðið fyrir slvsum eða iíða af sjúkdómum í miðtaugakerfi og stoðkerfi. Sjúkraþjálfun er oft einasta meðferðin, sem þessum sjúklingum verður veitt, en sem
betur fer einnig sú meðferð sem dugir. Mikill skortur hefur verið á sjúkraþjálfurum hérlendis, stétt þeirra hefur verið allt of fáliðuð. Þau sannindi eru vafalaust öllum háttvirtum alþingismönnum vel kunn. Eðlilega hefur skortur þessi
leitt til þess, að mjög hefur verið erfitt að koma við nauðsynlegri sjúkraþjálfun
fyrir alla þá, sem á henni þurfa að halda. Hafa þó sjúkraþjálfarar þeir, sem til
staðar eru, unnið af miklum dugnaði og oftast reynt að anna tvöföldu dagsverki.
Á síðustu árum hefur orðið þó nokkur aukning á rými og aðstöðu til sjúkraþjálfunar, þótt betur megi, ef duga skal. Eitt nær það þó skammt, ef ekki eru
sjúkraþjálfarar fyrir hendi. Því er miög fagnað, að nú er ákveðið að hefja kennslu
hérlendis i sjiikraþjálfun, enda má Ijóst vera, að einasta leiðin til þess, að hér
verði nægur fjöldi sjúkraþjálfara, er sú, að i landinu sé aðstaða til menntunar
þeirra. Þessa staðreynd hafa aliir háttvirtir alþingismenn raunar viðurkennt.
Hæfing og endurhæfing eru hins vegar viðari hugtök en sú sjúkraþjálfun ein,
sem hér er frá greint að framan. Þjálfunar er þörf hvað viðkemur hugsun, skilningi og tjáningu og er sií þjálfun og kennsia jafnoft hæfing sem endurhæfing.
Hæfing á hér við um þá einstaklinga, sem vegna meðfæddra orsaka eða slysa og
sjúkdóma, áður en fullum þroska er náð, eru á eftir á þeim sviðum, sem áður
greinir. Slika nefnum við vanþroska, seinþroska eða þroskahefta. Tekur þetta stundum aðeins til eins sviðs, en stundum til margra. Endurhæfing á hér við um þá,
er vegna sjúkdóma og slysa eftir að fullum þroska er náð glata hæfileikum sínum
til hugsunar, skilnings og tjáningar i hinum margbreytilegustu myndum. Er hér
auðvitað fyrst og fremst um að ræða afleiðingar sjúkdóma í miðtaugákerfi.
Skortur sérmenntaðs fólks til hæfingar og endurhæfingar á þessu sviði er hérlendis nánast aiger. Aðstaða til sérmenntunar á þessu sviði hérlendis er og nánast
engin.
Nú er hér með skorað á stjórnvöld að gera nú þegar allar þær ráðstafanir, er
bætt geta úr þessu ástandi hið bráðasta. Nauðsvnlegt er, að könnun fari fram á
því, hversu marga þurfi að sérmennta til nefndrar hæfingar og endurhæfingar þegar
í upphafi og hversu það skuli gert. Hér er um mjög vitt hæfingar- og endurhæfingarsvið að ræða. Misjafnrar undirbúningsmenntunar mun þurfa við til sérmenntunar á þessu sviði eftir því hvern þátt þjálfunarinnar hún miðast við. Mun nánar
verða gerð grein fvrir þessum atriðum í framsögu með þessari þingsályktunartillögu. Hins vegar verður beinlínis nauðsvnlegt ekki aðeins að hvetja til, heldur
jafnframt að styrkja eða kosta með beinum fjárframlögum ákveðinn fjölda fólks
með nauðsynlega undirstöðumenntun til sérmenntunar á þvi hæfingar- og endurhæfingarsviði, sem hér er til umræðu. Með þvi einasta móti verður hægt að koma
við nauðsynlegu hæfingar- og endurhæfingarstarfi á þessu sviði hið allra fyrsta og
með þessum hætti einuin verður mögulegt að koma upp hérlendis sérmenntunaraðstöðu á þessu sama sviði í náinni framtíð, og þá fyrst má vænta þess að hægt
verði að sinna þessari hæfingu og endurhæfingu svo að viðunandi sé.
Mikilvægi þessa má öllum vera ijóst. Vist er með öllu ómetanleg sú þjálfun, sem að því miðar að styrkja og liðka, lina kvalir eða bæta jafnvægi og samræmi
hreyfinga. Hins vegar má það ekki gleymast, að sjúkdómar í miðtaugakerfi valda
ekki aðeins röskun á hreyfingum og tilfinningum, heldur draga og einatt úr hæfi-
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leikuin til þess að hugsa, skilja og tjá sig í margbreytilegum myndum, eins og
nánar mun skýrt í framsögu. En einnig þessa röskun má færa til eðlilegs horfs
með endurhæfingu, og því mega menn trúa, að einstaklingnum nægir ekki það eitt
að geta staðið uppréttur í hinni eiginlegu merkingu þess. Við skulum hafa það hugfast, að þeir einstaklingar, jafnvel á besta aldri, eru allt of margir í okkar þjóðfélagi, sem eftir sjúkdóma i miðtaugakerfi hafa glatað hæfileikanum til þess að
tjá sig, rata, klæðast eða jafnvel til þess að ganga, þótt ekki skorti þá aflið — svo
að fátt eitt sé nefnt. Möguleika til endurhæfingar þessara þátta verðum við að skapa
og koma sem allra fyrst í viðunandi horf.
Ekki er síður mikilvæg þjálfun þeirra, sem vanþroska eru eða seinþroska eða
þroskaheftir á einu sviði eða fleirum, hvort heldur er af ineðfæddum orsökum eða
til komnum áður en fullum þroska er náð vegna sjúkdóma eða slysa. Hér er því
bæði um hæfingu og endurhæfingu að ræða og hæfingu þó kannske meir. Hér er
þegar niikið verk að vinna. Hér höfum við sofið á verðinum og ekki gætt þess í
velmegunarkappinu að rækja skyldur okkar við þá, sem minnst mega sín og hafa
ekki það afl, sem þarf til að fá fram kröfur. Án sérmenntaðs fólks fáum við aldrei
unnið að gagni það, er við viljum öll áreiðanlega veita þessum einstaklingum. Augljóst má það og vera, að framkvæmd sérkennslu og sérþjálfunar þessara einstaklinga skv. grunnskólalögunum frá 1974, hvort heldur eru á skyldunáms- eða forskólaaldri, getur aldrei orðið nema nafnið tómt, ef ekki er til taks nægjanlegur
fjöldi sérmenntaðs starfsliðs með nauðsynlega undirbúningsmenntun eftir þvi til
hverra þátta nefndrar sérkennslu starf þeirra tekur.
Það er góðra gjalda vert að reisa sérstofnanir og skapa aukið rými og aðstöðu
fyrir þá, sem vanþroska, seinþroska eða þroskaheftir eru. Raunar er það nauðsynlegt. En hugsunin verður að ná lengra, því að sé þess ekki jafnframt gætt að
hafa til taks sérmenntað starfsfólk meira en að nafninu til i ljósi nútímaþekkingar
verða allar sérdeildir, heimili eða skólar, ætluð þessum einstaklingum, aldrei annað
en geymslurými, kannske vistleg, en þar sem hinum sömu einstaklingum verður
aldrei komið svo fram á veg sem m.ögulegt væri í krafti sérþekkingar.
Við skulum hafa hugfast, að það tekur lengri tíma að afla sér nauðsynlegrar
þekkingar til sérkennslu og sérþjálfunar en það tekur að reisa hús.
Loks er ástæða til þess að vekja athygli á tveimur staðreyndum. Hin fyrri er,
að sú þekking, sem fyrir liggur um möguleika til hæfingar og endurhæfingar vanþroska, seinþroska og þroskaheftra, er enn nánast á frumstigi. Hin er sú, að þrátt
fyrir hina fyrri hefur á þessu sviði náðst undraverður árangur. Það er í ljósi þessara staðreynda, að hugmyndum um geymslustofnanir eingöngu fyrir vanþroska,
seinþroska eða þroskahefta hefur löngu verið fyrir borð kastað meðal menningarþjóða.
i

Ed.

566. Breytingartillögur

[226. mál]

við frv. til 1. um heimilisfræðaskóla.
Frá menntamálanefnd.
1. Við 1. gr. í stað orðsins „heimilisfræðaskóli** í greininni og í öðrum greinum
frv. komi: hússtjórnarskóli.
2. Við 2. gr. í stað „36 vikur“ komi: 28—36 vikur samkvæmt nánari ákvörðun
menntamálaráðuneytisins.
3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Inntökuskilyrði skulu vera þessi:
a) Að nemandinn hafi lokið skyldunámi grunnskóla.
b) Að nemandinn sýni læknisvottorð um að hann sé eigi haldinn neinum andlegum eða líkamlegum kvilla eða annmarka, er hamli honum í námi eða
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starfi að dómi skólastjóra og skólanefndar, Skólarnir eru bæði fyrir stúlkur
og pilta.
Við 5. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
í hússtjórnarskólum skal veita kennslu í því námsefni, sem hér er talið,
sbr. þó 15. gr.
Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Menntamálaráðuneyti fer með yfirstjórn hússtjórnarskóla. Menntamálaráðherra skipar skólastjóra að fengnum tillögum skólanefndar. Hann skipar einnig
fasta kennara, að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar. Til þess að
verða settur eða skipaður skólastjóri eða kennari við hússtjórnarskóla þarf
kennarapróf frá Húsmæðrakennaraskóla fslands, Hússtjórnarkennaraskóla Islands, Kennaraskóla fslands, Kennaraháskóla íslands eða frá hliðstæðri menntastofnun erlendis, og einnig má setja eða skipa þá sem kennara, er lokið hafa
prófi frá vefnaðarkennaradeild Myndlista- og handíðaskóla fslands. Þá eina
má setja skólastjóra, er gegnt hafa kennslu í að minnsta kosti eitt ár.
Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Við hússtjórnarskóla skal starfa skólanefnd, sem menntamálaráðuneytið
skipar, og starfar hún samkvæmt erindisbréfi, er ráðuneytið setur. Formann
skal skipa án tilnefningar, en tvo nefndarmanna skal skipa samkvæmt tilnefningu héraðssambands kvenfélaga i býggðarlagi skólans, tvo tilnefnda af viðkomandi landshlutasamtökum og tvo tilnefnda af nemendum úr hópi reglulegra nemenda skólans. Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en annarra nefndarmanna til fjögurra ára. Sjö varamenn skulu skipaðir með sama
hætti. Skólastjóri á rétt til setu á fundum skólanefndar með tillögurétti og
málfrelsi, nema þegar fjallað er um mál, er varða hann persónulega.
Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Stofna sltal 36 vikna handíðaskóla, þegar fé er til þess veitt í fjárlögum.
Námsefni skal í meginatriðum vera hliðstætt þvi, sem er í öðrum hússtjórnarskólum, sbr. 5. gr., en þó skal sérstök áhersla lögð á handíða og textilgreinar.
Heimilt er að ráða kennara við skólann, sem sérstaklega eru þjálfaðir til
handíða- eða teiknikennslu, án þess að þeir uppfylli skilyrði 7. gr.
í reglugerð skal ákveða nánar um fjölda námsgreina og hvað kenna skal
i hverri grein.
Að öðru leyti gilda sömu ákvæði mn handiðaskólann og aðra hússtjórnarskóla.
Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um hússtjórnarskóla.

Ed.

567. Nefndarálit

[226. mál]

nm frv. til 1. um heimilsfræðaskóla.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með samþykkt þess með þeim breytingum,
er hún flytur á sérstöku þingskjali.
Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru Ragnar ArnaJds, Jón Árm. Héðinsson og
Ingi Tryggvason.
Alþingi, 2. mai 1975.
Axel Jónsson,
form., frsm.

Steinþór Gestsson,
Steingr. Hermannsson.
fundaskr.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Nd.

568. Nefndarálit

[138. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67 frá 20. april 1971.
Frá meiri hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Með tilliti til þess, að ríkisstjórnin lætur nú vinna að heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins og undirbýr nú löggjöf varðandi það mál, sem hér um
fjallar, teljum við rétt að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 30. apríl 1975.
Jón Skaftason,
form.

Nd.

Guðm. G. Þórarinsson,
Ingiberg J. Hannesson.
fundaskr., frsm.
Ragnhildur Helgadóttir.

569. Nefndarálit

[137. mál]

um frv. til 1. um breyt. á bráðabirgðalögum um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál, nr. 88 24. sept. 1974.
Frá meiri hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Með tilliti til þess, að rikisstjórnin lætur nú vinna að heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins og undirbýr nú löggjöf varðandi það mál, sem hér um
fjallar, teljum við rétt að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 30. apríl 1975.
Jón Skaftason,
form.

Nd.

Guðm. G. Þórarinsson,
Ingiberg J. Hannesson.
fundaskr., frsm.
Ragnhildur Helgadóttir.

570. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar.
Frá meiri hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Frumvarp þetta fjallar um einn þátt þess máls er 138. mál Nd. tekur til. Með
tilliti til þess, að ríkisstjórnin lætur nú vinna að heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins og undirbýr nú löggjöf varðandi það mál, sem hér er um fjallað,
teljum við rétt að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 30. apríl 1975.
Jón Skaftason,
form.

Guðm. G. Þórarinsson,
Ingiberg J. Hannesson.
fundaskr., frsm.
Ragnhildur Helgadóttir.

Þingskjal 571—573
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[266. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 107/1973, uni þörungavinnslu viS BreiSafjörð.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins óbreytts. Einstakir nefndarmenn
áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögur.
Fjarverandi við afgreiðslu málsins voru Eggert G. Þorsteinsson og Albert Guðmundsson.
Alþingi, 2. maí 1975.
Steingr. Hermannsson,
Ingi Tryggvason,
Soffía Guðmundsdóttir.
form., frsm.
fundaskr.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Jón G. Sólnes.

Ed.

572. Frumvarp til laga

[225. mál]

um Hússtjórnarkennaraskóla Islands.
(Eftir 2. umr. í Ed., 2. maí.)
Samhljóða þskj. 419 með þessum breytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Inntökuskilyrði í Hússtjórnarkennaraskóla íslands eru:
Stúdentspróf ásamt 20 vikna hússtjórnarnámskeiði eða próf úr hússtjórnarskóla að viðbættu prófi úr tveggja ára framhaldsdeildum gagnfræðaskóla.
Með samþykki menntamálaráðuneytis má veita umsækjendum með annað nám
að baki skólavist, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með því. Þeir, sem
besta undirbúningsmenntun hafa, sitja fyrir um skólavist.
Nemandi skal sýna læknisvottorð um að hann sé eigi haldinn neinum kvilla,
er öðrum geti að meini orðið og hamli skólavist að dómi skólastjórnar.
14. gr. hljóðar svo:
Þá eina má setja skólastjóra og kennara við Hússtjórnarkennaraskóla Islands,
sem lokið hafa fullnaðarprófi frá Húsmæðrakennaraskóla Islands, Hússtjórnarkennaraskóla íslands eða hafa kennarapróf frá hliðstæðum kennaraskólum erlendum og
hafa stundað framhaldsnám í hússtjórnarfræðum, uppeldisfræðum eða „diet“fræðum.
Þeir kennarar, er lokið hafa kandidatsprófi frá Norræna búsýsluskólanum eða
kandidatsprófi frá annarri hliðstæðri stofnun í einhverri aðalkennslugrein skólans,
að viðbættri menntun i uppeldisfræðum, sitja að öðru jöfnu fyrir um stöður.
Til þess að fá skipun við skólann þurfa kennarar að hafa stundað framhaldsnám, sem menntamálaráðuneyti metur gilt á hverjum tíma. Skólastjóri ræður sérfræðinga til stundakennslu.

Ed.

573. Brevtingartillaga

[225. mál]

við frv. til 1. um Hússtjórnarkennaraskóla Islands.
Frá Axel Jónssyni.
Við 2. gr. í stað orðsins „heimilisfræðum“ í 2. mgr. komi: hússtjórn.
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Ed.

574. Frumvarp til laga

[276. mál]

um virkjun Hvítár í Borgarfirði.
Flm.: Jón Árnason, Ásgeir Ðjarnason.

1. gr.

Ríkisstjórninni er heimilt að veita Andakilsárvirkjun s/f leyfi til þess að reisa
og reka vatnsaflsstöð við Kláffoss i Hvítá í Borgarfirði með allt að 13.5 MW. afli
og orkuveitu til tengingar við orkuflutningskerfið í Borgarfirði.
2. gr.

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán, er Andakílsárvirkjun tekur, allt að 1500 millj króna, eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri
mynt, til greiðslu þeirra mannvirkja, sem um getur í 1. gr.
Einnig er rikisstjórninni heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán, er komi að
hluta eða öllu i stað ábyrgðar skv. 1. málsgr. þessarar greinar, og endurlána Andakílsárvirkjun. Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða kjör og skilmála sjálfskuldarábyrgðar og endurláns.
3. gr.

Fella skal niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, tækjum og vélum til
virkjunarinnar, sbr. 1. gr.
4. gr.

Andakílsárvirkjun er undanþegin tekjuskatti, stimpilgjaldi, útsvari, aðstöðugjaldi og öðrum gjöldum til ríkis, sýslusjóða og sveitarfélaga.
Andakílsárvirkjun skal þó greiða sýslusjóðum og sveitarsjóðum, þau opinber
gjöld, sem þeim er gert að greiða vegna húseigna Andakilsárvirkjunar samkvæmt
öðrum lögum.
5. gr.

Um stofnun og rekstur orkuvers og orkuveitna, sem um getur í 1. gr., fer eftir
ákvæðum orkulaga, nr. 58 frá 29. aprfl 1967, svo og eftir samþykktum Andakílsárvirkjunar s/f.
Setja skal reglugerð, sem stjórn Andakílsárvirkjunar semur og ráðherra staðfestir. Skal þar m. a. setja ákvæði um stjórn og rekstur Andakflsárvirkjunar, orkuveitusvæði og skilmála fyrir orkusölu.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Undirbúningur að virkjun Kláffoss i Hvftá var fyrst gerður á árunum 1963 og
1964. Virkjunarmat, sem þá var gefið út, var unnið af þeim Rögnvaldi Þorlákssyni
verkfræðingi og Ásgeir Sæmundssyni tæknifræðingi. Umræddar virkjunarrannsóknir,
svo og allar þær rannsóknir, sem síðan hafa átt sér stað varðandi virkjunina, hafa
verið unnar að frumkvæði Andakflsárvirkjunar og á hennar kostnað.
Virkjunarmat það, sem út var gefið í aprflmánuði 1964, bar það með sér, að
virkjun Hvitár við Kláffoss væri hagstæð virkjun, borið saman við aðra valkosti
og með tilliti til þess öryggis sem orkuverið mundi veita Vesturlandi.
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Eins og fram kemur i 1. gr. frumvarpsins, er gert ráð fyrir að vatnsaflsstöðin
verði með allt að 13.5 MW. afli, og er sú stærð ákveðin með tilliti til þess, að þá
fer minna landssvæði undir vatn vegna stíflugerðar en ella, ef orkuverið væri miðað
við allt að 15 MW. eins og möguleikar eru með aukinni stíflugerð.
Einn af aðalkostum Hvítár til orkuframleiðslu er talinn vera sá, hvað vatnsstreymið í ánni er jafnt. Eftir 22 ára rannsókn og vatnsmælingar er orkuvinnslugetan
talin vera 88 GWst. í meðalári. Lægsta framrennsli á þessu timabili var árið 1963
og hefði orkuvinnslan það ár verið um 72 GWst. mælt við stöðvarvegg. Forgangsorka er talin vera 75 GWst.
Nýtt virkjunarmat hefur nú verið framkvæmt um Kláffossvirkjun og er virkjunarkostnaður nú áætlaður, eftir breytingu á skráðu gengi ísl. krónunnar í febrúar s. 1.,
1156 milljónir króna. Er þá ekki meðtalinn kostnaður við tengingu orkuversins við
orkuflutningskerfið í Borgarfirði, ekki greiðslur fyrir land og vatnsréttindi og vextir
á byggingartíma. Að þessu meðtöldu verður stofnkostnaður virkjunarinnar talinn
1450 milljónir króna.
Með tilliti til þessa verður kostnaðarverð forgangsorkunnar, miðað við 40 ára
annuitet og 8% reiknivexti, ásamt 0.75% stofnkostnaðar í rekstri, kr. 1.77 á KWst.
Sé reiknað með 10% vöxtum er kostnaðarverð forgangsorkunnar kr. 2.12 á KWst.
Eftir gildandi gjaldskrá kaupir Andakílsárvirkjun orku frá Rafmagnsveitum
ríkisins á kr. 2.58 KWst. Væri orkan keypt frá Landsvirkjun milliliðalaust, yrði
verðið kr. 2.32 á KWst.
Vesturland frá Hvalfirði að Gilsfirði er að lokinni byggingu tengilínu frá
Styltkishólmi í Dali orðið eitt samveitusvæði. Ibúar svæðisins eru um 14 000 manns.
Af þeim eru um 9 500 í þéttbýli.
Afl orkuvera á svæðinu var í árslok 1974 sem hér segir:
Vatnsorkuver
Andakfll ...........................
Rjúkandi .........................

7 920 KW.
950 KW.

Samtals 8 870 KW.

Dísilrafstöðvar
Ólafsvík.........
Stykkishólmur
Búðardalur ..

1 695 KW.
1 200 KW.
1 000 KW.
Samtals 3 895 KW.

Afl rafstöðva alis á svæðinu 12 765 KW.
Orkuöflun á árinu 1974 var þannig:
Unnið í Andakílsá...........................................................................................................
Unnið í Rjúkanda...........................................................................................................
Keypt fra Landsvirkjun ..............................................................................................

26.9 GWst.
8.1 GWst.
32.2 GWst.

Vatnsorka samtals

67.2 GWst.

Ólafsvík ...........................................................................................................................
Stykkishólmur.................................................................................................................
Búðardalur.......................................................................................................................

4.7 GWst.
5.6 GWst.
3.0 GW’st.

Unnið í disilrafstöðvum:

Dísiiorka samtals

13.3 GWst.

Alls

80.5 GWsí.

Gera má ráð fyrir verulegri aukningu raforkunotkunar á næstu árum, 10%
eða meira árlega. Stærsti þáttur aukningarinnai’ verður væntanlega sala til húshitunar.
Þá er talið sennilegt að raforka verði tekin í notkun sem varmagjafi í atvinnurekstri,
eftir því sem tæki þróast og verð raforku verður hagstæðara.
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Samfara þessari auknu raforkunotkun aukast kröfur um örugga orkuafhendingu.
Húshitun með rafmagni gerir menn viðkvæmari fyrir truflunum en áður. Jafnframt
verður mjög kostnaðarsamt að sjá fyrir varaorku með disilvélum. Dreifing vatnsaflsstöðvanna um landið verður þannig stöðugt þýðingarmeiri þáttur í uppbyggingu
raforkukerfisins um land allt.
Með virkjun Kláffoss rúmlega tvöfaldast afl orkuvera á Vesturlandi og vatnsorkuvinnslan þrefaldast.
Kláffossvirkjun verður í miðju Borgarfjarðarhéraði og eykur það verulega
öryggi rafmagnsnotenda á svæðinu og minnkar um leið orkutap í flutningi.
Með hliðsjón af þeim athugunum á jarðhita og möguleikum á hitaveitum á
Vesturlandi, sem gerðar hafa verið, má gera ráð fyrir, að um helmingur íbúa á
þessu landssvæði fái hitaveitur frá jarðvarma. Hinn helmingurinn eða um 7 000
manns þarf þvi raforku til hitunar á öllu húsnæði, sem hita þarf, til atvinnu, þjónustu og íbúðar. Talið er að þessi þörf sé um 12 000 KWst. á íbúa á ári. Verður
raforkuþörf til húsahitunar þannig 84 GWst. á ári.
Nú þegar er fyrir hendi nokkur rafhitun á svæðinu, eða um 12 GWst., þannig
að viðbótarþörfin er 72 GWst. á ári rniðað við íbúafjölda í árslok 1974.
Enda þótt stefna beri að þvi að halda áfram stórvirkjunum til að efla stóriðju
og fullnægja aukinni eftirspurn eftir raforku í landinu til húshitunar og annarra
almenningsþarfa, þá ber einnig að hafa í huga, að slík orkuver sem hér um ræðir
eru þýðingarmikill þáttur í heildarkerfinu og skapa nauðsynlegt öryggi fyrir hin
einstöku byggðarlög.
Svo sem kunnugt er, þá eru eigendur Andakílsárvirkjunar Akraneskaupstaður
og Mýra- og Borgarfjarðarsýslur. Er þetla frumvarp flutt að eindreginni beiðni
stjórnar Andakílsárvirkjunar og fyrrnefndra eignaraðila. Þess skal og getið, að
fyrir hendi er algjör sam-taða eigenda Andakílsárvirkjunar um að eignaraðild að
fyrirhugaðri virkjun við Kláffoss verði aukin þannig, að Snæfellsnessýsla og Dalasýsla verði meðeigendur orkuversins, og þannig stefnt að því að öll grunnorkuvinnsla á Vesturlandi verði sameign íbúanna sem sjálfstæð Ve^turlandsveita.
Þá er þess að geta, að á aðalfundi Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, sem
haldinn var á s. I. hausti, var allmikið rætt uin þetta mál og var þar gerð einróma
samþykkt um að skora á Alþingi og ríkisstjórn að greiða fyrir þvi, að Kláffoss
verði virkjaður og enn frcmur áskorun til þeirra aðila sem hér eiga hlut að máli,
að þcir myndi sameign um orkuverið.
Stjórn Andakilsárvirkjunar og bændur, sein land eiga að Hvítá, þar sem landspjöll verða vegna fyrirliugaðrar virkjunar, hafa þegar átt með sér fund, þar sem
rætt var um bætur fyrir uinrædd landsvæði. Á þeim fundi var algjör samstaða
um málið og samkomulag um málsmeðferð, ef til þess kemur að ekki náist samkomulag m.illi aðila án matsákvörðunar. Fylgir fundargerð þess fundar hér með
sem fylgiskjal.
Fylgiskjal 1.
Sameiginlegur fundur landeigenda við Hvítá ofan Kláffoss og framkvæmdastjórnar Andakilsárvirkjunar, haldinn i Borgarnesi 21. febrúar 1975, samþykkir að
halda áfram undirbúningi að virkjun Kláffoss í Hvítá. í því efni taka báðir aðilar
fram, að þeir telja eðlilegt að komið verði á laggirnar 6 manna nefnd, þannig að landeigendur tilnefni úr sínum hópi 3 fulltrúa og virkjunarstjórnin einnig 3 fulltrúa,
sem saineiginlcga leitast við að ná samkomulagi um greiðslu fyrir vatnsréttindi og
bætur vegna landspjalla.
Náist samkomulag ekki eftir þeirri leið fallast aðilar á, að skipuð skuli sérstök
matsnefnd 3ja manna, sem þannig verði valin: 1 fulltrúi tilnefndur af landeigendum,
annar af virkjunarstjórn og sá þriðji af Hæstarétti íslands.
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Náist samkomulag milli aðila verði helmingi matskostnaðar bætt við bætur til
landeigenda. Aðilar eru sammála uin að hraða samkomulagsumleitunum eftir mætti.
Virkjunarstjórnin greiðir sérfræðilegan kostnað sem leiðir af samningsgerðinni.
Borgarnesi, 21. febr. 1975.
Daníel Brandsson.
Þorv. Hjálinarsson.
Snæbjörn Stefánsson.
Magnús Guðmundsson.

Jón Þórisson.
Ketill Jónmundsson.
Þórður Stefánsson.
Ásgeir Pétursson.
Óskar Eggertsson.

Magnús Bjarnason.
Marinó Jakobsson.
Bjarni Þorsteinsson.
Ingimundur Ásgeirsson.

Fylgiskjal II.
Kostnaðaráætlun, endurskoðuð í mars 1975.
Einingarverð mannvirkja er miðað við upplýsingar um kostnað hliðstæðra framkvæmda og gengi í mars 1975.
Verð véla og rafbúnaðar er eftir upplýsingum frá nokkrum þekktum framleiðendum í árslok 1974. Umreiknuð á gengi í mars 1975.
Greiðslur fyrir vatnsréttindi og landspjöll eru ekki meðtaldar.
By ggingarmannvirki:
Jarðstífla ................................................................................................
Flóðgáttir................................................................................................
Stöðvarhús................................................
Fisklyfta..................................................................................................
íbúð stöðvarvarðar................................................................................
Vegir og ræktun ....................................................................................

98.0 Mkr.
139.0 —
136.0
7.0 —
8.0 —
5.0 —

Ófyrirséð..............................................................................................

393.0 Mkr.
59.0 —
452.0 Mkr.

Vélar og rafbúnaður:
Túrbína með hjálpartækjum...............................................................
Rafali og rafbúnaður ...........................................................................
Stöðvarhússkrani. lokur, ristar...........................................................
Flóðgáttalokur........................................................................................

194.0 Mkr.
206.0 —
31.0 —
75.0 —

Ófyrirscð..............................................................................................

506.0 Mkr.
25.0 —
531.0 Mkr.

Uppsetning á vélum og lokum ...........................................................
Innréttingar á vinnustað .....................................................................

48.0 Mkr.
20.0 —

Ófyrirséð..............................................................................................

68.0 Mkr.
10.0 — 78.0 Mkr.

Undirbúningur og umsjón, 9% af 1 061 ..........................................
Heildarkostnaður ..................................................................................
Andakílsá, 12.3.75
Ásgeir Sæmundsson

95.0

—

1 156.0 Mkr.
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Fylgiskjal III.
í)na trt/«it'V//'fyun

a/Y
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Fylgískjal IV.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing)
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[129. mál]

um till. til þál. um fisksölusamstarf við Belgíumenn.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin var sammála um að mæla með samþykkt tillögunnar. Fjarverandi
afgreiðslu málsins voru Jón G. Sólnes og Halldór Ásgrímsson.
Alþingi, 3. maí 1975.
Steingrímur Hermannsson,
Oddur Ólafsson,
Soffía Guðmundsdóttir.
form.
frsm.
Jón Árm. Héðinsson.
Jón Árnason.

Nd.

576. Nefndarálit

[251. mál]

um frv. til 1. um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. 1. nr. 2/1975
og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
í rúman mánuð voru drög að frv. þessu til athugunar og urnræðu hjá stjórnarflokkunum. Það var lagt fram í Nd. Alþingis 22. apríl, tekið til umræðu og vísað
til nefndar 25. april.
Til að flýta fyrir afgreiðslu frv. kaus sjávarútvegsnefnd að hafa þann hátt á
að senda það ekki til umsagnar, en fá heldur fulltrúa viðkomandi hagsmunasamtaka
á fund nefndarinnar, heyra álit þeirra og leita upplýsinga hjá þeim.
Óhætt er að fullyrða, að efni frv. þessa hafi ekki komið þessum aðilum á óvart,
enda hafði sjávarútvegsráðherra skýrt flestum þeirra frá efni þess.
Nokkrar breytingar hafa þó verið gerðar frá upprunalegri mynd þess, m. a.
vegna ábendinga frá útgerðarmönnum og sjómönnum og frá fulltrúum stjórnarflokkanna í sjávarútvegsnefnduin, en þeir hafa á liðnum vikum átt fjölmarga fundi
með ráðherra um málið.
Nefndin hefur fengið á fundi sína eftirtalda aðila: Aðstoðarmann sjávarútvegsráðherra, Einar Ingvarsson, forstöðumann Þjóðhagsstofnunarinnar, Jón Sigurðsson,
fonnann Landssambands íslenskra útvegsmanna og formann Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda.
Þá komu einnig á fund n. formaður Sölusambands ísl. fiskframleiðenda með
fríðu ellefu manna föruneyti, en þessi samtök sendu einnig skrifleg harðorð mótmæli,
m. a. með „ófrávikjanlegum kröfum stjórnar S. í. F.“. Þá komu fulltrúar frá Söluiniðstöð hraðfrystihúsanna og Sjávarafurðadeild SÍS, fulltrúar frá bræðsluverksmiðjum og loks fulltrúar sjómannasamtakanna: formaður Sjómannasambands íslands, sem jafnframt er fulltrúi sjómanna í Verðlagsráði sjávarútvegsins, formaður
Vélstjórafélags íslands, sem er annar fulltrúi sjómanna í Verðlagsráði, og framkvæmdastjóri Farmanna- og fiskimannasambands íslands.
Allir lögðu þessir fulltrúar mikla áherslu á, að þeir hagsmunir, sem þeir ættu
að gæta, væru ekki fyrir borð bornir og að þeirra greinar yrðu að halda öllu sínu.
Ekki kom fram hjá neinum þessara hagsmunafulltrúa, að það jaðraði við að
um væri að ræða neyðarástand í efnahagsmálum þjóðarinnar og að aðgerðir, sem
nú væri verið að gera með þessu frv. og fleirum, beindust fyrst og fremst að því
að halda sem flestum atvinnutækjum gangandi til að koma í veg fyrir atvinnuleysi
og auka gjaldeyrisforða þjóðarinnar. Ef atvinnuleysi bættist ofan á þá miklu verðbólgu, sem þjóðin býr við, mundi það valda hörmungum meðal alþýðu manna.
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Ríkisstjórnin beitti sér fyrir launahækkun til láglaunafólks og kjarabótum til
þeirra og annarra launþega með breytingum á skattalöggjöf. Með þessu frv. er
verið að flytja til innan sjávarútvegsins, frá þeim, sem högnuðust beint og óbeint
á gengisfellingunni, til útgerðarinnar, svo að hún fái gengið á sem næst eðlilegan
hátt.
Þeim, sem að flutningi þessa frv. standa, hefur nokkuð verið legið á hálsi
fyrir að auka sjóðafarganið svokallaða, þrátt fyrir yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar
um að draga úr því kerfi, sem nú er búið við.
Að vísu var engum nýjum sjóði bætt við, en lekjur olíusjóðs eru auknar með
hækkun útflutningsgjalda til að mæta rnikilli hækkun olíunnar og reyndar nær
allra rekstrarliða útgerðarinnar.
Þær tímabundnu aðgerðir, sein vonandi felast í frv. þessu, og þær breytingar,
sem gerðar hafa verið frá því að frv. var fyrst kynnt, eiga sínar ástæður, sem
nánar verða skýrðar í framsögu.
Tveir nefndarmenn í sjávarútvegsnefnd, þeir Guðlaugur Gíslason og Garðar
Sigurðsson, voru erlendis í opinberum erindagerðum meðan á afgreiðslu málsins
stóð. Þar sem varamenn þeirra tóku ekki sæti á Alþingi, þótti sjálfsagt að bjóða
fulltrúa frá þingflokki Alþýðubandalagsins að taka þátt í störfum n. í fjarveru
Garðars Sigurðssonar, og tók Gils Guðmundsson það starf að sér. Sjávarútvegsnefnd
hefur náð samkomulagi um brtt. við frv., sem fluttar eru á sérstöku þingskjali, en
meiri hl. n. mælir að öðru Ieyti með sainþykkt frv. Minni hl. n. mun skila séráliti.
Sjávarútvegsráðherra gaf veigamiklar yfirlýsingar við 1. umræðu málsins um
framkvæmd lánamála skv. 1. gr. frv., b-Iið, síðari málsgrein, sem allir ættu að geta
unað við.
Undirrituðum nefndarmönnum er ljós knýjandi nauðsyn þess að mál þetta nái
hið fyrsta fram að ganga, svo að innheimta megi útflutningsgjöldin og hefja greiðslu
gengismunar til viðkomandi aðila. Því mælir meiri hl. sjávarútvegsnefndar eindregið með, að frv. fái lagagildi svo fljótt sem kostur er.
Alþingi, 5. maí 1975.
Pétur Sigurðsson,
forin., frsm.

Nd.

Sverrir Hermannsson,
fundaskr.
Jón Skaftason.

577. Breytingartillögur

Tómas Árnason,
með fyrirvara.

[251. mál]

við frv. til 1. um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr.
2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluoliuverðs til fiskiskipa.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Við 1. gr., a-lið. Liðurinn orðist svo:
Til lífeyrissjóða sjómanna til þess að verðbæta örorku- og lífeyrisgreiðslur
til sjómanna og aðrar tryggingabætur 75 m.kr.
2. Við ákvæði til bráðabirgða.
a. Nýr liður, sem verði nr. 4.
Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald skv. lögum nr. 19/1973 og
a-lið 2. gr. þessara lagaaf saltsild og saltsíldarflökum, sem framleidd er
á árinu 1975.
b. Nýr liður, sem verði nr. 5.
Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald skv. b-lið 2. gr. að hluta eða
öllu leyti af þurrkuðum saltfiski, þ. á m. af þurrkuðum saltufsa.

Sþ.
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578. Fyrirspurn

[277. mál]

til orkumálaráðherra um raforkuframkvæmdir og rannsóknir í Vestfjarðakjördæmi.
Frá Steingrími Hermannssyni.
1. Hvaða meginframkvæindir á sviði orkumála eru ráðgerðar i Vestfjarðakjördæmi í ár?
2. Hvaða rannsóknir á sviði raforkumála til undirbúnings framkvæmdum eru
ráðgerðar á Vestfjörðum í ár?
3. Verður mælt í ár fyrir háspennulínu sem tengi Vestfirðina væntanlegri byggðalínu?
4. Hvenær mætti ljúka lagningu slíkrar línu?
5. Hvenær má vænta ákvörðunar um virkjun í Dynjandisá?
6. Hvaða framkvæmdir til úrlausnar í raforkumálum Vestfjarða eru líklegastar á
næstu árum?

Nd.

579. Nefndarálit

[251. máll

um frv. til laga um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr.
2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
í annað skipti á örfáum mánuðum eru nií til m.eðferðar ráðstafanir vegna
gengisfellingarstefnu þeirrar íhaldsstjórnar, sem við völd situr í landinu. Enda
þótt langt sé liðið frá síðari gengisfellingu hennar, sem gerð var 14. febr. s. 1., er
það fyrst nií fyrir nokkrum dögum, sem Alþingi fékk til meðferðar tillögur ríkisstjórnarinnar um ráðstöfun gengishagnaðarsjóðsins og aðrar aðgerðir, sem hlutust af
gengisfellingunni fyrir útgerð og fiskvinnslu í landinu. Þessi langi dráttur á, að
rikisstjórnin léti frá sér heyra, lýsir því betur en mörg orð, hversu mikill ágreiningur hefur verið og er enn í stjórnarliðinu með efnahagsstefnu stjórnarinnar og
úrræði hennar.
Sjávarútvegsnefnd hefur haft mjög takmarkaðan tíma til þess að fjalla um þetta
mál. Þó hefur hún átt viðræður við alla þá hagsmunaaðila í útgerð og fiskvinnslu,
sem málið snertir. í þeim viðræðum kom í Ijós mikil og eindregin andstaða allra
þessara aðila við meginefni frv., einkum efni 2. gr. þess. Lýstu allir þessir aðilar
miklum áhyggjum vfir þeirri stefnu stjórnvalda, sem fram kemur í frv., að efla
stórlega millifærslu og sjóðakerfi sjávarútvegsins. Var það einróma álit allra þeirra,
sem að máli komu við sjávarútvegsnefnd, að slíkt kerfi vrði eðlilegum rekstri i
þessari atvinnugrein mikill fjötur um fót.
Minni hl. sjávarútvegsnefndar er sömu skoðunar um þessi mál og þeir hagsmunaaðilar og féiagssamtök i útgerð og fiskvinnslu, sem sjávarútvegsnefnd fékk
umsagnir frá. Mun minni hl. þvi á sérstöku þingskjali flytja breytingartillögur
við frv., þar sem m. a. er gert ráð fvrir því, að útvegurinn sjálfur geti borið olíuverðshækkunina, sem orðið hefur, með því að fiskverð verði hækkað um það, sem
vitað er að fiskverkendur geta greitt. Að sjálfsögðu á sú fiskverðshækkun að koma
til skipta milli sjómanna og útvegsmanna og er ráð fvrir þvi gert í brtt. minni
hlutans.
Minni hlutinn leggur til, að ríkisstj. verði heimilað að greiða til Olíusjóðs fiski-

skipa allt að 200 millj. króna úr ríkissjóði til þess að auka niðurgreiðslu á oliu
til fiskiskipa, komi í ljós að hluti útgerðar úr fiskverðshækkunum ársins dugi
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ekki til að mæta hækkun á oliukostnaði. Frekari grein fyrir brtt. minni hluta n.
verður gerð í framsögu.
Alþingi, 5. maí 1975.
Garðar Sigurðsson,
frsm.

Nd.

Sighv. Björgvinsson.

580. Breytingartillögur

[251. máll

við frv. til laga um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr.
2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar (GS, SighB).
1. Við 1. gr.
a. Síðari mgr. b. liðar orðist svo:
Greiðslur samkvæmt þessum lið fari fram á þremur árum frá 14. febrúar
1975 að telja. Fiskveiðasjóði er heimilt að ráðstafa að fengnum tillögum
viðskiptabanka sjávarútvegsins 330 m.kr. af þessari fjárhæð til lánveitinga í
sjávarútvegi til 2—3 ára til að bæta lausafjárstöðu fyrirtækja, enda verði krafist öruggra trygginga fyrir lánum þessum. Þá er sjóðnum heimilt að verja
70 m.kr. af þessari fjárhæð til lánveitinga til 2—3 ára til fiskverkunarstöðva
til framkvæmda við að bæta hreinlætisaðstöðu og aðra aðbúð verkafólks.
b. Við i-lið. í stað „12“ komi: 20.
c. Við j-lið. í stað „sjávariítvegsráðuneytisins** komi: Alþingis.
2. 2. gr. orðist svo:
Verðlagsráð sjávarútvegsins skal auglýsa nýtt lágmarksverð á öllum tegundum bolfiskafla og skal það verð vera 13% hærra en það fiskverð, sem nú
er i gildi. Hið nýja fiskverð skal gilda frá og með 15. febrúar s. 1.
Ríkisstjóminni er heimilt að verja allt að 200 m.kr. úr ríkissjóði á árinu
1975 til Olíusjóðs fiskiskipa til þess að auka niðurgreiðslur á olíuverði til fiskiskipa frá því sem nú er, komi í ljós, að hlutur útgerðarinnar i fiskverðshækkunum á árinu nægi ekki til þess að standa undir kostnaði við verðhækkanir á
oliu.
3. Við ákvæði til bráðabirgða. 1. töluliður falli niður.

Sþ.

581. Tillaga til þingsályktunar

[278. mál]

um fullgildingu á samkomulagi um breyting á samstarfssamningi frá 23. mars
1962 milli Damnerkur. Finnlands, Islands, Noregs og Svíþjóðar.
(Lögð fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til þess fyrir Islands hönd að
fullgilda samkomulag um breyting á samstarfssamningi frá 23. mars 1962 milli
Danmerkur, Finnlands, íslands, Noregs og Svíþjóðar, er undirritað var i Kaupmannahöfn 11. mars 1974 og prentað er hér sem fylgiskjal.
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Fylgiskjal.
SAMKOMULAG UM BREYTINGU Á SAMSTARFSSAMNINGNUM
FRÁ 23. MARS 1962 MILLI
DANMERKUR, FINNLANDS, ÍSLANDS, NOREGS OG SVÍÞJÓÐAR.
Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Islands, Noregs og Svíþjóðar,
sem með samkomulaginu frá 13. febrúar 1971 hafa breytt samstarfssamningnum frá 23. mars 1962,
sem telja ráðvænlegt að gera ákveðnar frekari breytingar á samningnum og
auka við hann,
hafa orðið sammála um eftirfarandi:
I.
1. grein samstarfssamningsins orðist svo:
Inngangsákvæði.
1. gr.
Samningsaðilar skulu kappkosta að varðveita og efla enn frekar samstarf
ríkjanna á sviði réttarfars, menningarmála, félagsmála og efnahagsmála, svo og
um samgöngur og umhverfisvernd.
n.
Á eftir núverandi 29. gr. komi ný fvrirsögn og þrjár nýjar greinar, er verða
nr. 30—32, svo hljóðandi:
Samstarf á sviði umhverfisverndar.
30. gr.
Samningsaðilar skulu í innlendri löggjöf og við beiting hennar svo sem framast
er unnt leggja umhverfisverndarhagsmuni annarra samningsaðila að jöfnu við
hagsmuni síns eigin lands á því sviði.
31. gr.
Samningsaðilar skulu kappkosta að samhæfa umhverfisverndarreglur sinar í
því skyni að á verði komið sem mestu samræmi, að því er varðar viðmiðunarmörk
og meginreglur um losun úrgangs, notkun umhverfismengandi eiturefna og aðra
umhverfisröskun.
32. gr.
Samningsaðilar skulu kappkosta að samhæfa ákvarðanir um náttúruverndar- og
útivistarsvæði, svo og varðandi friðun og aðrar ráðstafanir til verndar jurtum og
dýrum.
.
...

m.
Núverandi 30.—34. greinar verða nr. 33—37. Á eftir þessum greinum komi ný
fyrirsögn og ný grein, er verður nr. 38, svo hljóðandi:
Sérstakir samningar.
38. gr.

Nánari ákvæði um samstarfið á þeim sviðum, sem hér voru talin, má setja
i sérstökum samningum.
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IV.
Núverandi 35.—38. greinar verða nr. 39—42. Á eftir þessum greinum komi ný
grein, nr. 43, svo hljóöandi:
43. gr.
Veita ber almenningi aðgang að upplýsingum um norræn samstarfsmálefni,
svo sem framast er kostur.
V.
Núverandi 39.—55. greinar verða nr. 44—60.
Núverandi 56. grein verði nr. 61 og orðist svo:
61. gr.
I ráðherranefndinni eiga sæti fulltrúar úr rikisstjórn hvers lands. I undantekningartilvikum getur embættismaður, sem til þess hefur umboð, verið fulltrúi
ríkisstjórnar á fundi ráðherranefndarinnar, þó verða hverju sinni fulltrúar þriggja
ríkja hið fæsta að vera ráðherrar.
Hvert riki tilnefnir ráðherra, er m,eð aðstoð embættismanns skal annast samræmingu norrænna samstarfsmála.
Til aðstoðar ráðherranefndinni við störf hennar eru embættismannanefndir og
skrifstofa ráðherranefndarinnar.
VI.
Núverandi 57.—65. greinar verða nr. 62—70.
VII.
Samkomulag þetta skal fullgilda, og skulu fullgildingarskjölin svo skjótt sem
við verður komið afhent utanríkisráðuneyti Finnlands til varðveislu.
Samkomulagið skal varðveitt í utanríkisráðuneyti Finnlands, og skal það ráðuneyti láta hverjum samningsaðila í té staðfest afrit.
Samkomulagið öðlast gildi þrjátíu dögum eftir að fullgildingarskjöl allra samkomulagsaðila hafa borist.
Þessu til staðfestu hafa undirritaðir fulltrúar, er til þess höfðu umboð, undirritað samkom,ulag þetta í Kaupmannahöfn hinn 11. mars 1974 í einu eintaki á dönsku,
finnsku, islensku, norsku og sænsku, og skulu þeir textar allir jafngildir.
Fyrir hönd rikisstjórnar Islands.
Sigurður Bjarnason.
(sign.)

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Helsingforssamningurinn um norræna samvinnu var gerður árið 1962. Árið
1971 var gerð sú breyting á samningnum að grundvallarákvarðanirnar um starfsemi Norðurlandaráðs voru teknar inn í hann og norræna ráðherranefndin sett á
stofn.
Hinn 11. mars, 1974 undirrituðu fulltrúar Norðurlanda aðra breytingu á samningnum, með fyrirvara um fullgildingu ríkisstjórna Norðurlandanna. Eins og skýrt
kemur fram i þingsályktunartillögunni felur breytingin í sér fjögur meginatriði, en
þau eru:
1) Ákvæði um samstarf Norðurlandanna á sviði umhverfismála. Er hér gert ráð
fyrir að Norðurlöndin samræmi viðleitni sina i umhverfismálum og skipu-
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lagningu útivistarsvæða, en sem kunnugt er hafa þessi málefni verið ofarlega
á döfinni undanfarin ár.
2) Ákvæði um „sérstaka samninga". Ástæðan fyrir þessu ákvæði er sú að ekki
var álitið hagkvæmt að taka inn í Helsingforssamninginn samninga sem gerðir
hafa verið eða gerðir verða á hinum ýmsu sérsviðum. Mundi það hafa í för
með sér stöðuga endurskoðun á Helsingforssamningnum. Var álitið að nægilegt sé að vísa til þessara samninga sem vísbendingar um framkvæmd Helsingforssamningsins.
3) Ákvæði um að auðvelda almenningi aðgang að upplýsingum um norræn samstarfsmálefni. Frá því í febrúarmánuði 1973 hefui’ verið starfandi norræn
embættismannanefnd sem falið var að leggja fram tillögur um reglur er varða
upplýsingaskvldu Norðurlandaráðs. Nefndin var skipuð eftir að nokkrar umræður höfðu farið fram milii stjórnarnefndar og ráðherranefndar Norðurlandaráðs.
4) Ákvæði um hverjir skuli sitja ráðherranefnd Norðurlandaráðs. í breytingunni
frá 1971 var gert ráð fyrir að í ráðherranefnd sæti einn ráðherra frá hverju
Norðurlandanna með þeirri undantekningu að íslenski ráðherrann mætti tilnefna embættismann sem fulltrúa sinn, gæti hann ekki sjálfur setið fundi
nefndarinnar. Nú er hins vegar gert ráð fyrir að ráðherrar hinna Norðurlandanna geti einnig tilnefnt embættismenn i stað ráðherra, geta þeir ekki setið
vissa fundi, en þrjá Norðurlandaráðherra þarf til að nefndin sé starfhæf.
Samningurinn tekur gildi með ofangreindum, breytingum þrjátiu dögum eftir
að fullgildingarskjöl allra iandanna hafa verið afhent utanríkisráðuneyti Finnlands.

Ed.

582. Nefndarálit

[109. mál]

um frv. til laga um stofnun sjóðs til aðstoðar við drykkjusjúka.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að flytja eða fylgja breytingartillögum.
Fjarstaddur afgreiðslu málsins var Albert Guðmundsson.
Alþingi, 7. mai 1975.
Oddur ólafsson,
form., frsm.
Helgi Seljan.

Ed.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Eggert G. Þorsteinsson.

Ásgeir Bjarnason.
Steinþór Gestsson.

583. Nefndarálit

r43. máll

um frv. til 1. um brevt. á ljósmæðralögum, nr. 17 19. júni 1933.
Frá heilbrigðis- og trvgginganefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á allmörgum fundum. Þar eð breyting á stöðu
ljósmæðra er til athugunar hjá sérstakri nefnd á vegum heilbrigðisráðuneytisins
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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leggur nefndin til, aö frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar í trausti þess,
að réttindaatriði frv. ljósmæðrum til handa verði tryggð í nýrri lagasetningu.
Fjarstaddur afgreiðslu málsins var Albert Guðmundsson.
Alþingi, 7. mai 1975.
Oddur Ólafsson.
form.
Helgi Seljan.

Ed.

Halldór Asgrímsson,
fundaskr., frsm.
Eggert G. Þorsteinsson.

Ásgeir Bjarnason.
Steinþór Gestsson.

584. Nefndarálit

[130. mál]

um frv. til laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlif og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá meiri. hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og kynnt sér umsagnir um það. Einnig hefur
nefndin fjallað um allmörg erindi varðandi frv. er henni hafa borist. Nefndarmenn
eru sammála um að nauðsynlegt sé að mál þetta fái endanlega afgreiðslu á þessu
þingi. Meiri hl. nefndarinnar leggur því til, að frumvarpið verði samþ. óbreytt.
Minni hlutinn, Helgi F. Seljan, mun skila séráliti.
Fjarstaddur afgreiðslu málsins var Albert Guðmundsson.
Alþingi, 7. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
Halldór Ásgrímsson,
Ásgeir Bjarnason.
form., frsm.
fundaskr.
Eggert G. Þorsteinsson.
Steinþór Gestsson.

Ed.

585. Frumvarp til laga

[279. mál]

um sóknargjöld.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Hver maður, karl eða kona, á aldrinum 16 til 67 ára á skattárinu, sem er
heimilisfastur hér á landi, er í þjóðkirkjusöfnuði og greiðir útsvar samkvæmt IV.
kafla laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga, skal árlega greiða sóknargjald.
2. gr.
Sóknargjaldið skal vera 1% af útsvari gjaldanda, en þó skal það eigi vera
lægra en 500 krónur fyrir einstakling og 1000 krónur fyrir hjón.
Nú telja hjón fram sameiginlega og einungis annað hjóna er innan aldursmarka samkvæmt 1. gr. og skal sóknargjaldið þá reiknað af hálfu útsvari þeirra.
Sóknarnefndum er heimilt að ákveða, að fengnu samþykki ráðherra, að sóknargjald skuli vera allt að 1%% af útsvari gjaldanda. t Reykjavikurprófastsdæmi
tekur safnaðarráð, sbr. 2. gr. 1. nr. 35/1970, ákvörðun um þetta efni, eftir tillögum
sóknarnefnda í prófastsdæminu og að fengnu samþykki ráðherra.
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3. gr.

Hver sá, er telst til skráðs trúfélags utan þjóðkirkjunnar, sbr. lög um trúfélög,
skal greiða árlega til trúfélags sins eigi lægri fjárhæð en honum annars hefði borið
að greiða til þjóðkirkjunnar.
4. gr.
Nú er maður utan þjóðkirkjunnar og telst eigi til skráðs trúfélags, sbr. 3. gr.,
og skal hann þá greiða til Háskóla íslands í Háskólasjóð fjárhæð, er nemur sóknargjaldi, er honum annars hefði borið að greiða.
5. gr.
Þeir, sem annast álagningu útsvara, skulu jafnframt annast álagningu sóknargjalda og gjalda samkvæmt 4. gr. svo og gjalda samkvæmt 3. gr., ef viðkomandi
trúfélag óskar þess. Um álagningu þessara gjalda gilda að öðru leyti sömu reglur
og um útsvör, eftir því sem við á.
Sóknarnefndir skulu tilkynna þeim, er álagninguna annast, ákvarðanir, er varða
álagninguna, fyrir 1. febrúar ár hvert.
6. gr.
Gjalddagi og eindagi sóknargjalda og gjalda samkvæmt 3. og 4. gr. er hinn sami
sem á útsvörum. Um dráttarvexti og innheimtu að öðru leyti gilda sömu ákvæði um
gjöld þessi og gilda um útsvör eftir því sem við á.
7. gr.
Sóknargjald skal greiðast til þeirrar sóknar, sem gjaldandi átti lögheimili í
næstliðinn 1. desember samkvæmt þjóðskrá.
Gjald samkvæmt 3. og 4. gr. skal greiðast til viðkomandi trúfélags eða Háskólans
i samræmi við trúfélagsskráningu hjá þjóðskrá miðað við næstliðinn 1. desember.
8. gr.

Sóknarnefndir skulu hafa á hendi innheimtu sóknargjalda gegn hæfilegri innheimtuþóknun, þó aldrei hærri en 6% af innheimtu fé.
Stjórn skráðs trúfélags getur á sama hátt haft á hendi innheimtu gjalds skv. 3. gr.
Ríkissjóður skal innheimta gjöld skv. 4. gr.
Sóknarnefndir og stjórnir skráðra trúfélaga geta falið sveitarstjórnum eða rikissjóði innheimtu sóknargjalda og gjalda skv. 3. gr.
Ef sveitarstjórnir eða rikissjóður innheimta framangreind gjöld, skal þeim skilað
viðkomandi söfnuði, trúfélagi eða Háskólanum eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.
9. gr.
Lögtaksréttur fylgir gjöldum þeim, sem mælt er fyrir um i lögum þessum.
10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi, og skulu þau koma til framkvæmda við álagningu
á árinu 1975.
11. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 36 1. april 1948 um sóknargjöld
svo og lög nr. 40 20. mai 1964 um breyting á þeim lögum.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Gildandi lög um sóknargjöld eru að meginstofni til frá árinu 1948. Samkvæmt
þeim er sóknargjald persónugjald eða nefskattur, sem allir menn á aldrinum 16
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til 67 ára skulu greiða. Gjaldið er mismunandi hjá hinum einstöku sóknum, þar
sem ákvörðunarvald um álagningu gjaldsins er, innan vissra marka, hjá söfnuðunum
sjálfum.
Eftir lagabreytingu, er gerð var á árinu 1972, þegar almannatryggingagjaldið
var fellt niður, er sóknargjaldið eini nefskatturinn, sem enn er lagður á. Veldur
þetta óhagræði og auknum kostnaði við framkvæmd álagningar og innheimtu opinberra gjalda, einkum i Reykjavík, þar sem allmargir tekjulitlir gjaldendur greiða
nú engan annan skatt en sóknargjald.
Breyting sú, er i frumvarpinu felst, er fyrst og fremst sú, að horfið er frá
gildandi reglu að innheimta sóknargjaldið sem nefskatt. í stað þess er það lagt á
sem ákveðinn hundraðshluti af álögðu litsvari gjaldanda. Helsti kosturinn við þessa
tilhögun er sá, að hún tryggir sjálfkrafa aðlögun að hækkandi verðlagi og tekjum
og þar með útgjöldum safnaðanna. Auk þess er sniðinn af sá vankantur, er áður
greinir, um óhæfilegan kostnað við innheimtu gjalda hjá þeim, er engan annan skatt
greiða. í frumvarpinu er þó gert ráð fyrir, að hver gjaldandi sóknargjalds greiði
lágmarksfjárhæð, sem í frumvarpinu er ákveðin 500 krónur fyrir einstakling og
1000 krónur fyrir hjón. Með lágmarksgjaldi þessu er tryggt ákveðið samræmi í
álagningu gjaldsins og verður fámennari og fátækari sóknum einkum til hagsbóta.
Á síðasta kirkjuþingi var álagning sóknargjalda til meðferðar og var þar samþykkt frumvarp, er gengur í öllum meginatriðum i sömu átt og frumvarp þetta gerir.
Þar var þó gert ráð fyrir meiri gjaldtöku en þetta frumvarp gerir ráð fyrir.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Hér er gert ráð fyrir, að þeir einir greiði sóknargjald, sem greiða útsvar. Er
hér að framan getið þeirra ástæðna, er liggja til grundvallar þessari breytingu frá
gildandi lögum.
Um 2. gr.

Breyting frá gildandi lögum er fyrst og fremst sú, að sóknargjaldið skal samkvæmt þessari grein innheimt sem hundraðshluti af útsvari en ekki sem nefskattur.
Skal sóknargjaldið nema 1% af útsvari, en þó eigi lægri fjárhæð en 500 krónum
fyrir einstakling og 1000 krónum fyrir hjón. Áður er getið meginástæðna, er liggja
hér til grundvallar ákvæði þessu.
í 3. mgr. er ákvæði, er gefur sóknarnefndum möguleika til þess að hækka
greindan hundraðshluta í allt að 1%% að fengnu samþykki ráðherra.
Ákvæði í 3. gr. gildandi laga um sóknargjöld, er heimila sóknarnefndum að
leggja á viðbótargjald, ef tekjur kirkju hrökkva ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum,
er eigi tekið upp i frumvarp þetta, enda kemur 3. mgr. þar nokkuð í stað. Greint
ákvæði 3. gr. gildandi laga hefur eftir því sem best verður vitað, sjaldan verið
notað. Ákvæði síðari hluta 3. mgr. er fyrst og fremst sett af hagkvæmnisástæðum
og er í samræmi við venju, er skapast hefur.
Þjóðhagsstofnun hefur reiknað út, hvernig álagning muni koma út fyrir þetta
ár samkvæmt ákvæðum frumvarpsins miðað við álagningu á síðasta ári og er niðurstaðan í meginatriðum þessi: Á árinu 1974 nam álagning í Reykjavík 35 milljónum
króna og var sóknargjaldið þá 750 krónur á einstakling og 1500 krónur á hjón. Ekki
liggja fyrir öruggar upplýsingar um samanlögð sóknargjöld utan Reykjavíkur á
síðasta ári vegna þess, hve sóknargjaldið er mismunandi i hinum einstöku sóknum.
Sé gert ráð fyrir, að sóknargjaldið hafi alls staðar verið það sama og í Reykjavik,
þ. e. 750 krónur á einstakling og 1500 krónur á hjón, þá áætlar Þjóðhagsstofnun að
samtals hefðu sóknargjöld utan Reykjavikur getað numið 55 milljónum króna á
síðasta ári. Sé m,iðað við álagningu eftir ákvæðum 1. mgr., þá áætlar Þjóðhagsstofnun,
að sóknargjöld i Reykjavik í ár gætu numið 35 milljónum króna, en utan Reykja-
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víkur 51 milljón króna. (Hér er gert ráð fyrir, að sveitarfélög neyti heimildar um
11% álagningu). Neyti sóknarnefndir heimildar 3. mgr., þá verður niðurstaðan sú,
að sóknargjöld í Reykjavík gætu numið 56 milljónum króna, en utan Reykjavikur
76 milljónum króna. (Hér er einnig miðað við 11% útsvarsálagningu).
Um 3. gr.
Ákvæði þessarar greinar er efnislega samhljóða 3. mgr. 1. gr. gildandi laga um
sóknargjöld með þeim breytingum, er leiða af ákvæðum laga um trúfélög.
Um 4. gr.
Ákvæði þessarar greinar er samhljóða 4. mgr. 1. gr. gildandi laga um sóknargjöld að öðru leyti en því, að í stað núverandi ákvæða þess efnis, að gjaldið skuli
renna í prófgjaldasjóð, kemur ákvæði um, að það renni í Háskólasjóð. Hér er þó
í rauninni um sama sjóð að ræða, þar sem prófgjaldasjóður hefur verið lagður
niður, en í stað hans hefur Háskólasjóður að verulegu leyti komið.
Um 5. gr.

Þegar sóknargjaldið er lagt á sem ákveðið hlutfall af útsvari, eins og frumvarp
þe,ta kveður á um, þá er æskilegt af hagkvæmnisástæðum, að sami aðili fjalli um
álagningu sóknargjaldsins og annast álagningu útsvara. Önnur tilhögun gæti leitt
til óhagræðis fyrir þann, sem innheimtir gjaldið og þá ekki síst fyrir gjaldanda
sjálfan, einkum 1 þeim tilfellum, þegar breyting verður á útsvari hans og álagningargrundvöllur sóknargjaldsins breytist. Það er nauðsynlegt, að allar breytingar, er
verða á útsvari gjaldanda, leiði sjálfkrafa til breytinga á sóknargjaldinu. Því er
talið æskilegt, að þeir aðilar, er leggja á útsvarið, skattstjórar eða sveitarstjórnir,
annist jafnframl álagningu sóknargjaldsins. 1 þessari grein er ákvæði um, að trúfélög geti lagt sjálf á gjald samkvæmt 3. gr. og er það í samræmi við áralanga venju.
Um 6. gr.
Ef gjöld, samkvæmt lögum þessum, eru innheimt af innheimtumönnum ríkissjóðs eða sveitarstjórnum, er nauðsynlegt, að sömu innheimtureglur gildi um þau
og önnur opinber gjöld.
Um 7. gr.
Hér er um að ræða reglur, sem að verulegu leyti hefur verið fylgt í raun, enda
þóti ákvæði hafi skort uin það í lögum. Ákvæði 2. mgr. er í samræmi við ákvæði
4. mgr. 8. gr. laga um trúfélög. Hér er þó nánar kveðið á um hvaða timamark eigi
að miða við.
Um 8. gr.
Að verulegu leyti er ákvæði þessarar greinar efnislega samhljóða ákvæðum
6. gr. gildandi laga um sóknargjöld. Hér er þó nánar kveðið á um innheimtu gjalda
utanþjóðkirkjumanna. Ákvæði er um að innheimtumenn ríkissjóðs skuli annast
innheimtu gjalda samkvæmt 4. gr. og stjórnir trúfélaga geta innheimt gjöld, er
renna eiga til þeirra. Eigi er tekið upp í frumvarpið ákvæði 5. mgr. 1. gr. gildandi
laga um sóknargjöld þess efnis, að utanþjóðkirkjumönnum beri að sýna innheimtumanni sóknargjalda skilríki fyrir því, að þeir hafi greitt gjald sitt til síns safnaðar
eða Háskólans, ella beri þeim að greiða gjöld þessi til sóknarkirkju sinnar. Þetta
ákvæði samrýmist ekki fyllilcga ákvæðum 7. gr., þar sem trúfélagsskráning hjá
þjóðskrá er lögð til grundvailar álagningu þessara gjalda.
Um 9.—11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Nd.

586. Frumvarp til laga

[280. mál]

um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, sbr. lög nr. 23 3. maí 1972
og lög nr. 25 24. apríl 1974.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Á eftir liðnum „Létt bifhjól" í 2. gr. komi nýr liður, svo hljóðandi:
Beltabifhjól: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga og/eða til að draga annað ökutæki og er búið beltum og eftir atvikum
hjólum eða meiðum og er 400 kg eða minna að eigin þyngd.
2. gr.
6. gr. orðist svo:
Dráttarvélar og beltabifhjól skulu búin öruggum tengibúnaði og tækjum þeim,
sem um getur í 5. gr., eftir því sem við á og nánar skal ákveðið í reglugerð.
3. gr.

10. gr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra getur með reglugerð sett frekari ákvæði um gerð ökutækja,
búnað o. fl. Hann getur og veitt nauðsynlegar undanþágur fyrir ökutæki, sem ætluð
eru til sérstakra nota, og enn fremur kveðið á um áritanir og merki, sem nauðsynlegt er að setja á ökutæki til eftirlits.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að óheimilt sé að nota tiltekna hluti eða
búnað í ökutæki eða til verndar ökumanni, farþegum eða öðrum vegfarendum, sem
eigi hafa hlotið viðurkenningu bifreiðaeftirlits ríkisins. Hann getur og bannað viðskipti með hluti eða búnað, sem ekki hefur verið viðurkenndur.
4. gr.

11. gr. orðist svo:
Áður en bifreið, bifhjól, létt bifhjól, beltabifhjól eða dráttarvél er tekin í notkun,
skal eigandi ökutækisins eða umráðamaður senda bifreiðaeftirliti ríkisins tilkynningu um það. Sama er um tengi- eða festivagna, sem eru 500 kg að eigin þyngd eða
meira.
Fullnægi ökutækið settum reglum, skal það fært á ökutækjaskrá. Jafnframt
skulu sett skráningarmerki á ökutækið. Á bifreiðum skulu vera tvö skráningarmerki, að framan og að aftan. Á öðrum skráningarskyldum ökutækjum skal vera
eitt skráningarmerki.
Á hverjum ársfjórðungi ber forstöðumanni bifreiðastöðvar að senda hlutaðeigandi lögreglustjóra skrá um allar bifreiðar og bifreiðastjóra á stöðinni.
Bifreiðaeftirlit rikisins gefur út skráningarskírteini ökutækis, og skal það ávallt
fylgja þvi.
5. gr.
12. gr. orðist svo:
Bifreiðaeftirlit ríkisins lætur í té skráningarmerki af þeirri gerð og gegn því
gjaldi, sem dómsmálaráðherra ákveður. Merkin skulu ávallt vera læsileg, og iná
eigi hylja þau.
Nú glatast skráningarmerki eða verður ónothæft, og skal það þegar tilkynnt á
næstu lögreglustöð. Er þá heimilt að nota ökutækið, samkvæmt nánari reglum, sein
dómsmálaráðherra setur.
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6. gr.

13. gr. orðist svo:
Bifreiðaeftirlit ríkisins getur, er sérstaklega stendur á, heimilað, samkvæmt
reglum, sem dómsmálaráðherra setur, akstur skráningarskyldra ökutækja án skráningar. Skal í þessum reglum ákveða, að gjald komi fyrir leyfið.
7. gr.

14. gr. orðist svo:
Nú verða eigendaskipti að skráðu ökutæki, og skal þá bæði hinn fyrri og hinn
nýi eigandi tilkynna það til ökutækjaskrár innan hálfs niánaðar. Sama gildir, ef
eigandi ökutækis breytir um nafn eða lögheimili.
8. gr.

15. gr. orðist svo:
Bifreiðaeftirlit ríkisins annast skráningu, skoðun og eftirlit ökutækja.
Dómsmálaráðherra skipar bifreiðaeftirlitinu framkvæmdastjóra, svo og eftirlitsmenn ökutækja, bifreiðaeftirlitsmenn, sem hafa lögregluvald á starfssviði sínu.
Hann ákveður umdæmi þeirra og starfssvið. Eftirlitsmenn skulu vera sérfróðir um
þau mál, er vélknúin ökutæki varða, gerð þeirra, akstur og aðra meðferð, svo og
lög þau og reglur, er um þau gilda. Engan má skipa eftirlitsmann, nema hann hafi
lokið prófi, er sýni, að hann sé þeim kostum búinn og hafi þá kunnáttu, sem nauðsynleg er til starfsins. Dómsmálaráðherra setur reglur um kennslu, prófkröfur og
önnur hæfnisskilyrði eftirlitsmanna, svo og reglur um starfsemi bifreiðaeftirlits
ríkisins.
9. gr.

1. mgr. 17. gr. orðist svo:
Þegar tilkynning hefur borist bifreiðaeftirliti ríkisins um ökutæki, sbr. 11.
gr., skal eftirlitsmaður skoða ökutækið og sker hann úr um, hvort það fullnægir
kröfum laga og reglugerða.
10. gr.

18. gr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra ákveður, hve oft almenn skoðun skráningarskyldra ökulækja skuli fara frani. Hann getur ákveðið, að tilteknar gerðir ökutækja séu skoðaðar á skemmra fresti en almennt er boðið. Lögreglustjórar eða bifreiðaeftirlitsmenn geta, hvenær sem er, krafist þess, að skráningarskyld ökutæki, sem eru í
umdæmi þeirra, séu færð til skoðunar, svo að ganga megi úr skugga um, hvort
þau séu í lögmæltu ástandi. Bifreiðaeftirlit rikisins ákveður hvar og hvenær almenn
skoðun ökutækja fer fram. Eftirlitsmenn rita vottorð um skoðun ökutækja í skráningarskirteini.
H. gr.

19. gr. orðist svo:
Lögreglustjóri eða bifreiðaeftirlitsmaður getur, hvenær sem er, krafist þess,
að skráningarskylt ökutæki, sem er í umdæmi hans, sé fært til sérstakrar skoðunar
á þann stað, er hann ákveður.
Lögreglumönnum og bifreiðaeftirlitsmönnum er heimilt, hvenær sem er, að
stöðva ökutæki, skoða það samstundis og athuga ökuskírteini.
Verði starfsmaður viðgerðarverkstæðis þess var, að öryggisbúnaði vélknúins
ikutækis, sem þar er til viðgerðar eða breytinga, sé áfátt, skal hann skýra yfirmanni verkstæðis frá því, en honum ber að gera eiganda ökutækisins aðvart og
siðan tilkynna það bifreiðaeftirlitsmanni eða lögreglustjóra, ef eigi verður úr bætt.
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20. gr. orðist svo:
Nú kemur í ljós, að skráningarskylt ökutæki fullnægir ekki lögum og reglurn
eða er eigi fært til skoðunar, þegar krafist er, og getur þá lögreglustjóri eða bifreiðaeftirlitsmaður bannað notkun þess og tekið af því skráningarmerki, unz
bætt hefur verið úr því, sem áfátt var eða vanrækt. Skal þá eftirlitsmaður skoða
ökutækið, áður en skráningarmerkin eru afhent aftur.
Heimilt er að afskrá ökutæki án samþykkis eiganda, ef það er ónýtt að dómi
eftirlitsmanns. Tilkynna skal nafnskráðum rétthöfum ökutækisins um afskráninguna með hæfilegum fyrirvara.
Nú vill eigandi ökutækis fá það afskráð, og skal því aðeins sinna þeirri beiðni,
að telja megi ökutækið ónýtt.
Um leið og ökutæki er afskráð skal skráningarmerkjum þess skilað.
13. gr.
3. mgr. 23. gr. orðist svo:
Ef eigandi (umráðamaður) skráningarskylds ökutækis, sem flutt hefur verið
hingað frá útlöndum, er búsettur hér á landi, skal skrá ökutækið hjá bifreiðaeftirliti ríkisins eða afhenda skráningarmerki þess innan hálfs mánaðar eftir að
það kom til landsins. Taki eigandi (umráðamaður) hins erlenda ökutækis sér
búsetu hér á landi, eða ef ökutækið verður eign aðila, sem hér er búsettur, skal skrá
ökutækið eða afhenda hin erlendu skráningarmerki innan hálfs mánaðar.
14. gr.
Á eftir 3. mgr. 28. gr. komi ný mgr., svo hljóðandi:
Enginn má stýra beltabifhjóli nema hann hafi skirteini til aksturs bifreiða,
bifhjóla, dráttarvéla eða léttra bifhjóla.
15. gr.
55. gr. breytist sem hér segir:
a. Á eftir 2. mgr. komi ný mgr., svo hljóðandi:
Lengd ökutækis má ekki vera meiri en 12 m. Ökutæki með festivagni má
þó vera 15 m að lengd og ökutæki með tengivagni 18 m.
b. 6. mgr., sem verður 7. ingr., orðist svo:
Ákvæðin hér að framan um breidd, lengd og hæð ökutækis gilda einnig
um farm þess.
16. gr.
í stað orðsins „vegamálastjóri“ í 3. og 4. mgr. 56. gr. komi: veghaldari.
17. gr.
57. gr. orðist svo:
Við bifreið, beltabifhjól eða dráttarvél má aðeins tengja einn tengivagn eða
festivagn. Lögreglustjóri getur þó veift undanþágu frá ákvæðum þessuin, ef sérstök nauðsyn er, enda komi samþykki vegamálastjóra til um akstur á vegum utan
kaupstaða.
Skráningarskyldan tengi- eða festivagn má aðeins tengja við bifreið, beltabifhjól eða dráttarvél, sem til þess er talin hæf og hefur um það áritun í skráningarskírteini. Auk skráningarmerkis skal hver tengi- eða festivagn auðkenndur
að aftan skráningartölu dráttartækisins.
18. gr.
Til dráttar tengitækis má nota beltabifhjól, dráttarvél eða vinnuvél. Enn
fremur bifreið, sem skráð er til aksturs með tengivagn eða viðurkennd til aksturs
með tengitæki. Ekki má aka með meira en eitt tengitæki.
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19. gr.
70. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 25 24. apríl 1974, breytist sem hér segir:
a. 1. mgr. orðist svo:
Eiganda skráðs, vélknúins ökutækis er skylt að kaupa í vátryggingafélagi,
sem viðurkennt er af dómsmálaráðherra, og halda við vátryggingu fyrir ökutæki sitt, sem nemi kr. 12 000 000 fyrir bifreið og kr. 6 000 000 fyrir önnur
ökutæki.
b. í stað „kr. 400 000.00“ í 2. mgr. komi: kr. 600 000.
20. gr.
í stað „2%o“ í 1. mgr. 73. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 23 3. maí 1972 og 2. gr. laga
nr. 25 24. apríl 1974, komi: 1.25%O.
21. gr.
Dómsmálaráðherra ákveður, hvenær bifreiðaeftirlit ríkisins tekur við skráningu ökutækja samkvæmt lögum þessum. Fram til þess annast lögreglustjórar
skráningu ökutækja samkvæmt núgildandi ákvæðum.
Ákvæði 11. gr. um skráningu beltabifhjóla koma til framkvæmda 1. júní 1975.
Nægilegt er þó, að beltabifhjól, sem tekin hafa verið í notkun fram til 1. júní 1975,
séu tilkynnt til skráningar fyrir 1. október 1975.
Ákvæði 19. og 20. gr. koma til framkvæmda 1. júní 1975. Ábyrgðartryggingar
teknar fyrir þann tíma skulu þá breytast þannig, að þær fullnægi ákvæðum 19.
og 20. gr.
22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Meginefni frumvarps þessa felur í sér þær breytingar á ákvæðum umferðarlaga,
að gert er ráð fyrir því, að hætt verði að umskrá ökutæki vegna flutninga milli
lögsagnarumdæma, svo og því að Bifreiðaeftirlit ríkisins annist skráningu ökutækja
í stað lögreglustjóra. Frumvarpið hefur ennfremur að geyma ákvæði um skráningu
og notkun beltabifhjóla (vélsleða) og um hámarkslengd ökutækja. Þá er lagt til,
að hækkaðar verði vátryggingarfjárhæðir fyrir hina lögboðnu ábyrgðartryggingu
ökutækja og ennfremur gert ráð fyrir nokkrum öðrum breytingum á umferðarlögunum.
Samkvæmt gildandi ákvæðum umferðarlaga skal skrá öll skráningarskyld ökutæki hjá lögreglustjóra, þar sem eigandi ökutækisins er búsettur. Þá er eigendaskipti verða að skráðu ökutæki og hinn nýi eigandi er búsettur í öðru lögsagnarumdæmi, skal tilkynna lögreglustjórum beggja umdæma eigendaskiptin. Skal ökutækið þá skráð að nýju, en afskráð í umdæminu, sem það fluttist frá. Þegar eigandi
ökutækis flyst búferlum með ökutæki sitt í annað lögsagnarumdæmi, skal eigandi
senda tilkynningu um flutninginn til lögreglustjóra beggja umdæmanna. Skal ökutækið þá afskráð í því umdæmi, sem það fluttist frá, en skráð að nýju í umdæminu,
sem flutt er i. Gildir þetta þó eigi, þegar um skemmri dvöl er að ræða. Auk þess
sem þannig hefur verið lögskylt að umskrá ökutæki vegna flutnings ökutækja milli
umdæma, hefur tíðkast að umskrá ökutæki að ósk eiganda, þótt eigi hafi það verið
skylt að lögum.
Með auknum bifreiðafjölda hefur umskráningum farið mjög fjölgandi, og umsvif tengd þeim hafa aukist ár frá ári hjá hinum ýmsu lögreglustjóraembættum,
svo og við Bifreiðaeftirlit ríkisins. Undanfarið hefur bifreiðafjöldi (í árslok),
nýskráningar og umskráningar verið sem hér segir:
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Ár

1971
1972
1973
1974

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

Fjöldi
bifreiða

Nýskráningar

52489
57155
63189

7193
6123
7666

70159 fáætl.)

9435

Umskráningar

13321
16900
19800
27340

Þessi auknu umsvif hafa kallað á fjölgun starfsliðs og aukinn rekstrarkostnað.
Hefur því á undanförnum árum verið til athugunar á hvern hátt draga megi úr
kostnapi á þessu sviði og gera skráningarkerfið einfaldara, bæði fyrir þegnana og
hið opinbera. Er með frumvarpi þessu lagður grundvöllur að því að skráningu
ökutækja verði breytt á þann veg, að tekið verði upp fast númerakerfi fyrir allt
landið, þar sem meginreglan er sú, að ökutæki haldi óbreyttum skráningarmerkjum
frá því það er fyrst skráð og þar til það er tekið af skrá sem ónýtt. Kostir við þessa
breytingu eru fyrst og fremst sparnaður í vinnu og aðstöðu, þar sem hætt yrði að
umskrá ökutæki vegna flutnings milli umdæma eða annarra ástæðna. Jafnframt
mundu falla niður þær skoðanir, sem nú er skylt að framkvæma við umskráningu.
Sparnaður þessi mundi ekki einungis koma fram hjá þeim opinberu stofnunum,
sem hlut eiga að máli (lögreglustjórum, bifreiðaeftirliti og þinglýsingadómurum),
heldur einnig hjá eigendum ökutækjanna, svo og öðrum, t. d. vátryggingafélögum.
Breytt skráningarkerfi mundi og auðvelda viðhald ökutækjaskrár og skýrsluvélavinnu, og draga úr hættu á misskráningum. Með breytingunni mundu falla niður
þau auðkenni á ökutækjum, sem leiða af skiptingu landsins í skráningarumdæmi.
Gert er þó ráð fyrir því, að hver lögreglustjóri haldi áfram skrá yfir ökutæki í umdæmi sínu, auk þess sem allsherjarspjaldskrá verður haldin, svo sem nú er, og
unnin í skýrsluvélum.
Undirbúningur að nýju skráningarkerfi er þegar hafinn, m. a. með kaupum á
skráningarvél, sem skráir upplýsingar um ökutæki vegna spjaldskrár og á skráningarskírteini, auk þess sem hún gatar á sírimil upplýsingar til úrvinnslu i skýrsluvélum. Er gert ráð fyrir því, að hvert ökutæki verði auðkennt með tveimur bókstöfum og þremur tölustöfum. Þessi undirbúningur er óháður því, hvort skráningarmerkjum verður breytt eða ekki, en kemur að notum, ef horfið verður að þvi
ráði að breyta þeim, en ekki er nauðsynlegt að skipta um merki á öllum ökutækjum
samtímis.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Á undanförnum árum hafa verið fluttir til landsins allmargir vélsleðar. Ökutæki þessi eru mörg hver mjög hraðskreið. Eigi hafa vélsleðarnir verið skráðir, og
nokkur óvissa ríkt um, hvaða reglur skuli gilda um þá. Með frumvarpinu er lagt
til, að tekin verði upp sérstök skýrgreining fyrir ökutæki þessi og önnur skyld
og þau nefnd beltabifhjól. Jafnframt er gert ráð fyrir sérstökum reglum um beltabifhjól, svo sem um skráningu, vátryggingu og ökuréttindi. Skýrgreining sú, sem
frumvarpið gerir ráð fyrir, er í samræmi við hliðstæða skýrgreiningu í norskri
og sænskri umferðarlöggjöf.
Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir því, að í reglugerð verði kveðið á um búnað beltabifhjóla,
svo sem nú er um dráttarvélar.
Um 3. gr.
Með breytingu á upphafsákvæði gildandi 10. gr. er lagt til, að heimild ráðherra til að setja ákvæði um gerð og búnað ökutækja verði skýrari, þannig að
hann hafi heimild til að setja frekari ákvæði um það efni en eigi aðeins nánari
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ákvæði, svo sem nú er. Eru breytingar á gerð ökutækja, búnaði o. þ. h. það örar,
að rétt þykir, að ráðherra hafi heimild til að kveða á um frekari atriði.
Siðari málsgreinin er nýmæli. Er lagt til, að dómsmálaráðherra verði heimilað að banna notkun búnaðar, sem eigi hefur hlotið viðurkenningu Bifreiðaeftirlits ríkisins, svo og viðskipti með slíka hluti eða búnað. Er nauðsynlegt að hafa í
lögum þessa heimild til að koma í veg fyrir notkun búnaðar, sem getur verið
hættulegur, svo og til að koma í veg fyrir sölu búnaðar, sem eigi uppfyllir tilskildar kröfur um gerð og gæði, t.d. öryggisbelti.
Um 4. gr.
Yfirgnæfandi fjöldi nýrra ökutækja er í upphafi skráður í Reykjavík, þar
sem þau eru flutt inn. Með breyttu skráningarkerfi mun þeim ökutækjum fjölga
að mun, sem þar verða skráð, án tillits til þess, hvar eigandi er búsettur. Þegar
þessa er gætt og svo þess, að hætt verður að umskrá ökutæki vegna flutnings milli
umdæma, er eðlilegt, að Bifreiðaeftirlit ríkisins, sem eigi er bundið við einstök
lögsagnarumdæmi, taki við skráningarhlutverki því, sem lögreglustjórar nú hafa,
jafnframt því sem það heldur allsherjarspjaldskrá yfir ökutæki, svo sem verið
hefur. Eftir sem áður er gert ráð fyrir því, að lögreglustjórar haldi skrá yfir
ökutæki í umdæmum þeirra samkvæmt gögnum frá bifreiðaeftirlitinu.
Með breytingu þeirri, sem í frumvarpsgreininni felst, er gert ráð fyrir því, að
tekin verði upp skráning beltabifhjóla.
Samkvæmt gildandi ákvæðum skulu vera skráningarmerki framan og aftan
á öllum skráningarskyldum ökutækjum, þ. ám. bifhjólum, léttum bifhjólum og
dráttarvélum. Nokkur slysahætta er talin stafa af skráningarmerkjum framan á
bifhjólum og léttum bifhjólum. Þá eru skráningarmerki aftan á dráttarvélum oft
hulin vegna tækja, sem við dráttarvélina eru tengd, auk þess sem oft er erfitt að
festa þar merki. Sömu sjónarmið eiga við um beltabifhjól. Með frumvarpsgreininni
er gert ráð fyrir því, að á ökutækjum þessum verði einungis eitt skráningarmerki.
í reglugerð verður kveðið nánar á um, hvar skráningarmerki skulu fest á ökutæki
þessi.
Um 5. gr.
Samkvæmt 1. málsgr. er gert ráð fyrir því, að bifreiðaeftirlitið láti í té skráningarmerki í stað lögreglustjóra, og er það i samræmi við breytt hlutverk bifreiðaeftirlitsins.
Þá er efni 2. málsgr. 12. gr. Iaganna nokkuð breytt, og er gert ráð fyrir því, að
settar verði reglur um heimild til að nota ökutæki, þegar skráningarmerki hefur
glatast.
Um 6. gr.
Hér kemur bifreiðaeftirlit í stað lögreglustjóra.
Um 7. gr.
í samræmi við meginbreytingu á skráningarkerfi fellur niður skylda til að

umskrá ökutæki vegna flutnings milli umdæma. Hins vegar verður áfram nauðsynlegt að tilkynna eigendaskipti, og hvílir sú skylda bæði á seljanda og kaupanda,
en kveðið er skýrar á um það, innan hvaða frests tilkynning skuli hafa borist.
Þá er kveðið á um það, að eiganda skuli ætíð skylt að tilkynna breytingu á lögheimili, hvort sem er vegna flutnings innan lögsagnarumdæmis eða milli umdæma.
Loks felst í greininni það nýmæli, að tilkynna skuli, ef eigandi ökutækis breytir um
nafn. Er nauðsynlegt, að í ökutækjaskrá séu ætíð fyrir hendi glöggar upplýsingar
um eigendur ökutækja.
Um 8. gr.
Breyting sú, sem felst í 1. málsgr., er vegna hins nýja hlutverks Bifreiðaeftirlits rikisins við skráningu ökutækja. Þá er með 2. málsgr. bætt inn ákvæði um, að
dómsmálaráðherra skipi bifreiðaeftirlitinu framkvæmdastjóra, og loks er lagt til,
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að í lögum verði kveðið á um það, að bifreiðaeftirlitsmenn hafi lögregluvald á
starfssviði sínu.
Um 9. gr.
Breyting á grein þessari er vegna hins nýja hlutverks bifreiðaeftirlitsins við
skráningu ökutækja.
Um 10. gr.
Efni greinar þessarar er skipað á annan veg en áður. Vegna breytts skráningarkerfis er gert ráð fyrir því, að Bifreiðaeftirlit ríkisins taki framvegis ákvörðun
um það, hvar og hvenær almenn skoðun skuli fram fara. Þá má gera ráð fyrir þvi
að samfara endurbótum á starfsaðstöðu bifreiðaeftirlitsins verði reistar skoðunarstöðvar, þar sem skoðuð verða ökutæki úr fleiri umdæmum en einu.
Um 11. gr.
Breyting sú, sem felst í 1. málsgr., er til samræmis við aðrar breytingar. Þá
er fellt niður ákvæði gildandi 3. málsgr. 19. gr., enda á það eigi lengur við, er
umskráningar falla niður með breyttu skráningarkerfi.
Um 12. gr.
Breytingar á grein þessari eru til samræmis við aðrar breytingar frumvarpsins.
Ákvæði 4. málsgr. er flutt úr gildandi 14. gr.
Um 13. gr.
Hér kemur bifreiðaeftirlit í stað lögreglustjóra.
Um 14. gr.
Ákvæði greinar þessarar er nýmæli. Er gert ráð fyrir, að til aksturs beltabifhjóla þurfi ætið ökuskírteini, er veiti rétt til aksturs einhvers vélknúins ökutækis.
Um 15. gr.
í gildandi lögum eru eigi ákvæði um hámarkslengd ökutækja. Þykir rétt að

lögfesta ákvæði um þetta efni, og er ákvæði greinarinnar í samræmi við það, sem
víða tíðkast erlendis.
Um 16. gr.
Samkvæmt 56. gr. umferðarlaga er gert ráð fyrir því, að vegamálastjóri geti
leyft frávik frá reglum um öxulþunga og heildarþyngd ökutækja, almennt og vegna
sérstakra flutninga. Telja verður, að vegamálastjóri geti einungis fjallað um þá
vegi, sem hann hefur umsjón með samkvæmt vegalögum. Umferðarlög gera þannig
ekki ráð fyrir aðila, sem leyft getur frávik frá þungaákvæðum, þegar um er að
ræða vegi, þar sem Vegagerð ríkisins er eigi veghaldari. Er þvi lagt til, að fráviksheimild greinarinnar verði í höndum veghaldara, en veghaldari er sá, sem sér að
öllu leyti um vegagerð og viðhald vega.
Um 17. og 18. gr.
Breytingar á 57. og 58. gr. umferðarlaga eru vegna hinna nýju reglna um beltabifhjól, en gert er ráð fyrir, að um notkun beltabifhjóla gildi hliðstæðar reglur
og um dráttarvélar að því er varðar drátt tengi- og festivagna og tengitækja.
Um 19. gr.
Vátryggingarfjárhæðir fyrir hina lögboðnu ábyrgðartryggingu ökutækja voru
á síðasta ári hækkaðar í 6 millj. kr. fyrir bifreiðar, 3 millj. kr. fvrir bifhjól og
dráttarvélar og 2 millj. kr. fyrir létt bifhjól. Vegna verðlagsþróunar þeirrar, sem
siðan hefur orðið, er lagt til, að vátryggingarfjárhæðirnar verði nú hækkaðar á ný,
þannig að aukið verði öryggi þeirra, sem fyrir tjóni kunna að verða, svo og eigenda
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ökutækjanna. Er gert ráð fyrir því, að vátryggingarfjárhæð vegna bifreiða tvöfaldist og verði 12 millj. kr., en vátryggingarfjárhæð vegna annarra ökutækja verði
6 millj. kr. Til athugunar hefur verið að breyta ákvæðum um vátryggingu og vátryggingarfjárhæðir frekar, en að svo stöddu eru eigi gerðar tillögur um það efni,
enda vátryggingartímabil nýlega hafið.
Um 20. gr.
Eigin áhætta þess, sem fébótaábyrgð ber á tjóni af völdum bifreiðar, er nú
allt að 12 000 krónur. Með hækkun vátryggingarfjárhæða og óbreyttu ákvæði 73.
gr. umferðarlaga yrði eigin áhætta allt að 24 000 krónur. Þykir eigi rétt að hækka
eigin áhættu svo mjög að krónutölu, og er því lagt til, að eigin áhætta vegna tjóns
af völdum bifreiðar hækki í allt að 15 000 krónur.
Um 21. gr.
Svo sem greinir i almennum athugasemdum frumvarpsins er undirbúningur
að nýju skráningarkerfi þegar hafinn. Enn er þó eigi unnt að timasetja, hvenær
nýtt skráningarkerfi gæti að fullu komið til framkvæmda, og er því lagt til, að
dómsmálaráðherra ákveði, hvenær hin nýju ákvæði um skráningu skuli taka gildi.
Þegar eru i notkun allmörg ökutæki, sem teljast beltabifhjól samkvæmt frumvarpinu. Er nauðsynlegt að ætla eigendum þeirra hæfilegan tíma til að tilkynna
þau til skráningar.
Vátryggingartímabil ábyrgartrygginga ökutækja hófst 1. mars s. 1. Er nauðsynlegt að kveða á um það, að hækkun vátryggingarfjárhæðanna skuli koma til framkvæmda á vátryggingartímabilinu að því er varðar ábyrgðartryggingar, sem teknar
hafa verið áður en hækkunin kemur til framkvæmda. Sama gildir um hækkun eigin
áhættu.

Sþ.

587. Skýrsla

utanrikisráðherra um utanrikismál í maí 1975.
Inngangur.
Eins og venja mín hefur verið undanfarin ár mun ég nú gefa Alþingi skýrslu
um utanríkismál, bæði á sviði alþjóðamála og eins að því er varðar tvíhliða og
marghliða samskipti íslands við aðrar þjóðir.
Þróun alþjóðamála. Það, sem einkennt hefur þróunina í alþjóðamálum, eru
áframhaldandi tilraunir stórveldanna til þess að draga úr spennu i heiminum.
Bandaríkin og Sovétrikin halda áfram tilraunum sínum til að draga úr spennu í
heiminum. Æðstu menn þessara stórvelda hafa hist í Vladivostok og viðræður um
afvopnunarmál þeirra á milli halda áfram. 1 Genf er rætt um takmarkanir á framleiðslu og útbreiðslu langdrægra vopna og í Vinarborg fara fram samningsviðræður milli austurs og vesturs um jafnan og gagnkvæman samdrátt herafla i MiðEvrópu (MBFR). Mál þessi eru afar flókin svo hægt miðar áfram, en ég álít að
þessar viðræður séu mjög mikilvægur liður i þeirri viðleitni að koma á samkomulagi um raunverulega afvopnun í heiminum. Þótt árangur hafi náðst, er enn þá
óvíst um margt.
Alvarlegt ástand hefur ríkt undanfarið eitt og hálft ár á sviði efnahagsmála í
heiminum. Erfiðleikar þessir hafa fyrst og fremst orðið vegna orkukreppunnar,
sem skapaðist þegar olíuframleiðendur i Miðausturlöndum gripu til hins svonefnda
„olíuvopns'* og hækkuðu verð á olíu. Þessi ákvörðun þeirra bitnaði ekki einungis
á iðnþróuðu löndunum, heldur urðu afleiðingar hennar mun alvarlegri fyrir þróun-
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arlöndin. Allur hagvöxtur í þessum löndum og aðstoð til þeirra urðu nær að engu
vegna verðhækkana, en ástandið þar er þannig, að þau þola ekki slikar sveiflur.
Augljóst er því, að efnahagsmálin og sérstaklega erfiðleikar þróunarlandanna
verða meir og meir á dagskrá hjá flestum eða öllum alþjóðastofnunum. Sjöunda
auka-aPsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, sem saman kemur í byrjun september,
mun til dæmis, fjalla eingöngu um þessi mál.
Skipan mála innan Sameinuðu þjóðanna hefur vakið nokkurn ugg manna á
meðal. Eru það einkum hópskiptingarnar, sem orðið hafa, með þeim afleiðingum
að stærri hópurinn knýr í gegn samþvkktir, sem oft á tíðum þykja fljótfærnislega unnar og jafnvel brjóta í bága við sáttmála Sameinuðu þjóðanna eða eru í
ósamræmi við anda hans. Eins og til dæmis þegar vafasamar túlkanir á fundarskönum allsherjarþingsins eru notaðar til að útiloka aðildarríki frá fullri þátttöku
í störfum þess.
Sérstökum áhyggjum veldur einnig ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs og á
Kýpur, og loks er nú lokið í Víet-Nam hernaðarátökum, sem staðið hafa nær samfleytt í 35 ár.
Mun ég síðar fjalla um einstök framangreind atriði, auk fleiri þátta utanríkisog alþjóðamála.
öryggisráðstefna Evrópu.
Annar áfangi ráðstefnunnar um öryggi og samvinnu i Evrópu með þátttöku
Bandarikjanna og Kanada heldur áfram í Genf og undirbýr þriðja og lokaáfangann.
Þótt hægt hafi gengið hafa umræður þær, sem fram hafa farið, bæði á fundum og
utan funda, þó meðal annars haft það gott í för með sér, að nú má segja með töluverðum rétti að flest mál liggi Ijós fyrir. Gangur ráðstefnunnar héðan af mun þvi
byggjast nær eingöngu á samkomulagsvilja og veltur endanlegur árangur á því
hvort hann reynist mikill eða litill. Þótt samkomulag hafi náðst á ráðstefnunni
um vmis atriði, þá eru því miður enn þá óbrúuð bil. Ég leyfi mér samt sem áður
að álíta að það, sem þegar hefur áunnist, gefi góðar vonir um að hægt verði að
ljúka þessum áfanga innan skamms svo að lokafundur ráðstefnunnar geti komið
saman með þátttöku æðstu manna hlutaðeigandi ríkja sem allra fvrst. Stefnt
er að því að halda lokafundinn i Helsingfors í júlimánuði í sumar, en þá verða
liðin rétt tvö ár síðan hún formlega hófst.
Deilumálin fyrir botni MiSjaröarhafs.

Tilraunir utanríkisráðherra Bandaríkjanna til að finna lausn á deilumálum
landanna fyrir botni Miðjarðarhafs hafa nú farið út um þúfur, a. m. k. um sinn.
Hann revndi að fara „skref fyrir skref leiðina“, eins og það var kallað, vinna að lausn
eins þáttar þessara flóknu deilumála í einu, þannig að grundvöllur samkomulags
væri fundinn áður en komið væri saman að nýju í Genf og heildarsamkomulag gert.
Við höfum stutt á alþjóðavettvangi allar tilraunir til að koma á samkomulagi
á þessu svæði og stvðjum að sjálfsögðu að Genfarráðstefnan verði kölluð saman
sem fyrst með þátttöku allra hlutaðeigandi aðila.
Það er álit mitt, að nauðsynlegt sé að framkvæma samþykktir Sameinuðu
þjóðanna varðandi þessi vandamál og réttlátur og varanlegur friður í þessum
heimshluta hlýtur að byggjast á, að fullt tillit sé tekið til allra aðstæðna, sem máli
skipta, þar á meðal lögmætra réttinda palestínumanna og tilveruréttur allra rikja
á svæðinu verði virtur.
Kýpur.
Fyrir atbeina Sameinuðu þjóðanna sátu fulltrúar þjóðarbrotanna tveggja á

Kýpur nýlega ráðstefnu í Vinarborg. Undirnefndir á vegum þessarar ráðstefnu
starfa nii áfram að lausn vandamálanna.
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Island mun styðja allar tilraunir Sameinuðu þjóðanna og aðalritara þeirra
til að finna réttláta lausn, sem báðir aðilar geta unað við. Slík lausn verður að
byggjast á fullu tilliti til sjálfstæðis, fullveldis og óskertra yfirráða Kýpurlýðveldisins yfir landssvæði sínu.
Indókína.
Nú virðist lokið hernaðarátökum í Indókína. Segja má, að styrjöld og hörmungar hafi hrjáð þjóðirnar á þessu svæði í nærfellt 35 ár.
Það er von mín að takast megi að koma á varanlegum friði svo endurbyggingarstarfið geti hafist sem allra fyrst. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að v?ita kr.
1 500 000 til mannúðar- og liknarstarfsemi á vegum Alþjóða Rauða Krossins í Indókína.
Það er skoðun mín, að þar sem ísland hefur stjórnmálasamband við löglega
ríkisstjórn í Suður-Víet-Nam er ekki nauðsynlegt að viðurkenna formlega bráðabirgðabyltingarstjórnina.
Ef sú ríkisstjórn, sem tekur við stjórn af hernaðaryfirvöldum, óskar að skipta
um sendiherra á íslandi, munum við að sjálfsögðu veita nýjum sendiherrum viðurkenningu.
Sameinuðu þjóðirnar.
Senn verða 30 ár liðin frá því að sáttmáli Sameinuðu þjóðanna var undirritaður
í San Francisco hinn 26. júni 1945, en samtökin tóku formlega til starfa þá um
haustið eins og kunnugt er — og rúmu ári síðar gerðist Island aðili. Mörg hnjóðsyrði hafa fallið í garð samtakanna á þessu árabili, en þegar grannt er skoðað munu
þó flestir vera sammála um, að án slikra samtaka væri heimurinn verr settur.
Sameinuðu þjóðirnar hafa löngum átt erfitt uppdráttar við gæslu friðar og öryggis
í heiminum, sem er meginhlutverk þeirra. Þó vil ég halda, að með töluðum orðum
á vettvangi samtakanna eða fyrir þeirra tilstilli hafi oftar en sannað verður óyggjandi
tekist að hindra að vopnin væru látin tala. Þá má eigi heldur gera of lítið úr starfi
samtakanna til að vinna bug á hugri og fátækt — og auka frelsi og velmegun. En
á öllum þessum sviðum er því miður enn þá gífurlega margt óunnið — og gerir
það miklar kröfur til þeirra þjóða allra, sem að samtökunum standa.
29. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna stóð yfir í New York frá 17. september
til 18. desember síðastliðins, eða um þriggja mánaða skeið eins og venja er orðin.
Ég sótti þingið í byrjun og flutti þar ræðu i almennu umræðunum hinn 30. september. Þar leitaðist ég við að gera grein fyrir afstöðu okkar til helstu alþjóðamála,
en notaði jafnframt tækifærið til þess að fjalla allítarlega um hafréttarmálin og
ryðja frekari braut sjónarmiðum okkar á því sviði. Þar sem ræðan var birt hérlendis, þegar eftir að hún hafði verið flutt, þykir mér ekki ástæða til að rekja
hann nánar hér.
Þetta þing Sameinuðu þjóðanna var eitt hið gustmesta um langt skeið. Það
bar glögg merki þeirrar breytingar á valdahlutföllum sem fylgt hefur fjölgun
aðildarríkjanna úr 51. sem þau voru í byrjun, í 138, sem þau nú eru orðin, en 3 ný
aðildarriki bættust í hópinn að þessu sinni: Bangladesh, Grenada og Ginea Bissau.
Kurt Waldheim, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Iét svo ummælt í lok
þingsins, að Sameinuðu þjóðirnar væru fyrst og fremst stjórnmálaleg samtök, sem
endurspegla og taka mið af pólitískum straumum og breytingum í heiminuip. Slíkt
hefði aldrei gerst á eins áberandi hátt og á 29. Allsherjarþinginu. Ég hygg að framkvæmdastjórinn hafi þarna mikið til sins máls. Hin nýrri ríki samtakanna virtust
sér nú meira meðvitandi en áður um það vald, sem hin mikla fjölgun þeirra innan
samtakanna hefur lagt þeim í hendur. Þessu valdi var nú beitt meira en margir
töldu góðu hófi gegna. Var sú valdbeiting á vissan hátt bergmál og bar keim af
undanfarandi baráttu Arabaríkja á sviði olíumálanna, enda hittist nú svo á, að
þingforsetjnn var úr þeirra hópi,
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Meðal hörðustu deilumála þingsins, þar sem þessarar nýju valdbeitingar gætti
á mest áberandi hátt, voru tvímælalaust Palestínumálið og Suður-Afríkumálið. En
nú eins og stundum áður var einnig deilt hart um Kóreu, Kambódíu og Kýpur.
Palestínumálið olli bitrustum deilum. Jarðvegur fyrir hagstæða afgreiðslu þess
frá sjónarmiði Arabaríkjanna var nú betri en nokkru sinni fyrr og því máske
skiljanlegt að þau létu til skarar skríða. Pólitísk áhrif þessara land höfðu aukist
gífurlega á skömmum tíma vegna samvinnu olíuframleiðslulandanna um framleiðslutakmarkanir og verðhækkanir á olíu til þeirra ríkja, sem þau töldu sér ekki
vinsamleg, að þeim var full alvara að nota olíuvopnið til hins ýtrasta. Þá voru
Arabalöndin orðin stórveldi á fjármálasviðinu vegna olíugróðans og voru orðin
aflögufær um lánsfjármagn í stórum stíl. Aðstaða Arabalandanna styrktist einnig
pólitískt eftir að þeim tókst á fundi sínum í Rabat í október 1974 að ná samkomulagi um frelsishreyfingu Palestínu-araba (PLO) sem hinn eina lögmæta fulltrúa
Palestínu-þjóðarinnar.
Fyrir forgöngu Arabaríkjanna var samþykkt með yfirgnæfandi meiri hluta
á þinginu að bjóða frelsishreyfingu Palestínu-araba, sem fulltrúa Palestínuþjóðarinnar, að taka þátt i afgreiðslu Palestínumálsins á sjálfu þinginu. Einungis fjögur
ríki greiddu atkvæði gegn þessari ákvörðun, en ísland og Danmörk voru í hópi
20 ríkja, sem sátu hjá (Finnland, Noregur og Svíþjóð greiddu atkvæði með). Sú
afstaða byggðist einkum á því, að það hefur verið viðtekin regla hjá Sameinuðu
þjóðunum, að aðeins fulltrúar aðildarríkja hafi heimild til að ávarpa Allsherjarþingið eða taka þátt í umræðum þar og því varhugavert fordæmi að brjóta þá
reglu. Yasser Arafat, leiðtogi PLO, ávarpaði síðan þingið 14. nóvember og talaði
í hálfan annan klukkutíma. Hefur ræða hans verið túlkuð á ýmsa vegu, en varla
þykir fara hjá þvi, að út úr henni megi lesa það, að markmið PLO sé að stofna
Palestínuríki á landssvæði, sem nú er Israel. Fulltrúi Israels talaði siðar sama
dag og var mjög harðorður í garð PLO og Arafats. Samkvæmt úrskurði þingforseta, sem hlaut staðfestingu þingsins (75 atkv.), var Israel' síðan útilokað frá
frekari umræðum um málið. ÖIl Norðurlönd voru í hópi 25 ríkja, sem greiddu
atkvæði gegn úrskurðinum, en 18 ríki sátu hjá.
í lok mjög einhliða umræðu um Palestinumálið voru samþykktar tvær tillögur. Önnur almennt um réttindi Palcstínu-araba í Palestínu, þ. á m. rétt til
sjálfsákvörðunar, sjálfstæðis og fullveldis, auk þess sem í tillögunni var lýst yfir
viðurkenningu á rétti þeirra til að hverfa aftur til fyrri heimkynna og eigna —
og neyta til þess allra tiltækra ráða í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Hvorki var beint né óbeint í tillögunni vikið að tilverurétti ísraels. Þótti mörgum
þannig vera enn aukin óvissan í hinum viðkvæmu deilumálum fyrir botni Miðjarðarhafs, ekki síst þegar tekið var tillit til vaxandi harðýðgi í málinu. Áður
hefur verið kappkostað að gæta jafnvægis í ályktunum Sameinuðu þjóðanna um
þetta vandleysta deilumál, en allar tilraunir nú til þess að fá tillögunni breytt í
jafnvægisátt voru árangurslausar. Fór því svo, að 37 ríki, þ. á m. Danmörk, Finnland og Svíþjóð, töldu sig knúin til að sitja hjá og 8 ríki þ. á m. Island og Noregur,
til að greiða atkvæði gegn henni, en tillagan hlaut samþykki 89 ríkja. Ég hafði
þegar í ræðu minni við almennu umræðurnar lagt áherslu á það, að lausn deilunnar í Mið-Austurlöndum yrði að fela í sér tillit til réttinda Palestínu-araba.
A.ð lokinni atkvæðagreiðslu um framangreinda tillögu var þessi afstaða áréttuð
enn frekar af fastafulltrúa Islands. Hann lýsti því yfir á þinginu í greinargerð
fyrir mótatkvæði Islands gegn tillögunni, að þá afstöðu bæri á engan hátt að
túlka sem synjun á lögmætum réttindum Palestínu-þjóðarinnar, heldur væri hún
grundvölluð á þeirri sannfæringu, að sérhver tillaga, sem Sameinuðu þjóðirnar
létu frá sér fara um málefni Palestínu, ætti ekki eingöngu að fjalla um réttindi
og hagsmuni Palestínu-araba, heldur um réttindi og hagsmuni allra íbúa á svæðinu.
Lausn vandamálanna í Austurlöndum nær yrði að grundvallast á ályktunum Öryggisráðsins nr. 242 frá 1967 og nr. 338 frá 1973 og staðfesta yrði réttindi allra
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ríkja á svæðinu, þ. á m. ísraelsmanna, til að lifa í friði innan öruggra og viðurkenndra landamæra.
Hin tillagan var um að veita frelsishreyfingu Palestínu-araba (PLO) áheyrnarfulltrúastöðu hjá Sameinuðu þjóðunum. Island, Noregur og Danmörk voru meðal
17 ríkja, sem greiddu atkvæði gegn þeirri tillögu, og Svíþjóð eitt af 19, sem sátu
hjá, en Finnland í hópi 95 ríkja, er studdu þessa ákvörðun. Til þessa hefur aðeins
ríkjum og samtökum fullvalda rikja verið veitt áheyrnarfulltrúastaða hjá Sameinuðu þjóðunum. Þeir, sem ekki greiddu tillögunni atkvæði, töldu, að hér væri
farið inn á nýja og hættulega braut. Var talið, að ákvörðun sem þessi gæti dregið
dilk á eftir sér með tilliti til annarra frelsishreyfinga, sem tilkall gera til viðurkenningar.
Afgreiðsla Palestínumálsins var þannig Arabaríkjunum og frelsishreyfingu
Palestínu-araba mjög í vil. Reynslan ein mun skera úr um, hvaða áhrif þetta kann
að hafa. Að því er frelsishreyfingu Palestínu-araba snertir, ber að vona að hún
reynist verðug þeirrar auknu viðurkenningar, sem henni hefur hlotnast, og að
hún komi fram af fullri ábyrgð við áframhaldandi tilraunir til lausnar deilumálanna i þessum hrjáða heimshluta.
Hitt málið, sem umdeildast var hvað beitingu forseta- og meirihlutavalds
snertir, var ákvörðunin um að meina Suður-Afríku að taka þátt í störfum 29.
Allsherjarþingsins. Löng og bitur umræða átti sér stað um það mál. Öll Norðurlöndin
voru meðal 22 ríkja, sem greiddu atkvæði gegn þessari ráðstöfun, 19 sátu hjá —
en úrskurður þingforseta um þetta var staðfestur með 91 atkvæði. Slík réttindasvipting er ekki samkvæmt stofnskrá Sameinuðu þjóðanna á valdi Allsherjarþingsins, heldur þarf til að koma atbeini Öryggisráðsins. 1 stjórnmálalegu tilliti
er ráðstöfun af þessu tagi einnig mjög umdeilanleg, svo að ekki sé meira sagt,
og samræmist ekki þeim skoðunum, sem Norðurlönd hafa aðhyllst um sem víðtækasta aðild ríkja að samtökum Sameinuðu þjóðanna. Að sjálfsögðu á framangreind afstaða til brottvísunar fulltrúa Suður-Afríku af Allsherjarþinginu ekkert
skylt við stuðning við kynþáttastefnu þarlendra stjórnvalda, enda gafst við meðferð málsins tækifæri til þess að árétta eindregna andstöðu Norðurlandanna allra
við þá stefnu, sem Suður-Afríkustjórn hefur fylgt í þeim málum um langa hríð.
En hér er raunar ástæða til að geta þess, að nú þykir örla á eilítið meiri samkomulagsvilja Suður-Afríkustjórnar í þeim málum — og ber vissulega að vona að
það leiði til umtalsverðra úrbóta sem allra fyrst.
Ég skal nú vikja í fáum orðum að Kóreu, Kambódiu og Kýpur.
I Kóreumálinu var samþykkt ályktun, sem ísland studdi, þar sem ríkin tvö
í landinu voru hvött til að halda áfram viðræðum í því skyni að þau verði sameinuð með friðsamlegum hætti. Einnig var í ályktuninni gert ráð fyrir, að Öryggisráðið fjallaði um það, hvort rétt væri að leysa upp herstjórn Sameinuðu þjóðanna
í Kóreu. Um þetta síðarnefnda atriði vildu norður-kóreumenn að gengið yrði feti
framar, þ. e. a. s. að þingið slægi því föstu, að draga bæri til baka allt erlent herlið
frá Suður-Kóreu, sem þar er undir fána Sameinuðu þjóðanna. Háðu norður-kóreumenn og stuðningsríki þeirra harða baráttu fyrir því máli. Með hliðsjón af því
mikilvæga hlutverki, sem lið Sameinuðu þjóðanna hefur gegnt við friðargæslu í
landinu. er vandséð, hvernig brottflutningur þess gæti bætt ástandið. Einn mikilvægasti þáttur Kóreudeilunnar nú er að sjálfsögðu sá, að reyna að koma í veg
fyrir að þar brjótist út vopnuð átök á ný. Mikil nauðsyn er jafnframt á, að samningaviðræðum rikjanna verði haldið áfram, en því miður eru horfur i þvi efni
ekki góðar eins og sakir standa.
í Kambódíu-málinu var deilt um tvennt: Hvort lýsa ætti yfir viðurkenningu
á útlagastjórn Nordom Sihanouks sem löglegri stjórn Kambodíu og veita þeirri
rikisstjórn fyrirsvar landsins hjá Sameinuðu þjóðunum og reka um leið fulltrúa
stjórnar Lon Nol, — eða samþvkkja ályktun þar sem deiluaðilar í landinu voru
hvattir til að hefja viðræður í þeim tilgangi að reyna að finna friðsamlega lausn
í Kambódiu-vandamálinu, þar sem fullt tillit væri tekið til vilja þjóðarinnar. 1
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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tillögunni um síðari leiðina var jafnframt gert ráð fyrir, að fela framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna að veita aðstoð sína til þess að markmiði hennar yrði
náð. Þessi síðari kostur hlaut stuðning 56 ríkja, en 54 voru á móti; 24 ríki sátu
hjá þ. á m. Island og önnur Norðurlönd nema Danmörk, sem greiddi atkvæði með.
Fulltrúar stjórnar Lon Nol héldu þannig sætum sínum á þinginu, en öllum er
kunnugt hvað nú er að gerast heima fyrir í landi þeirra þessa dagana.
Hið slæma ástand á Kýpur, sem hófst með stjórnarbyltingunni þar í júlí
1974, kom einnig til kasta Allsherjarþingsins. Samkomulag um vopnahlé hafði
verið undirritað 30. júli, en það dugði illa og var margsinnis brotið. Þingið samþykkti ályktun, þar sem öll riki eru hvött til að virða fullveldi og sjálfstæði Kýpur
og forðast ihlutun og árásir á landið. Hvatt var til þess, að allt erlent herlið yrði
hið bráðasta á brott úr eynni og að samningaviðræður færu fram með aðstoð Sameinuðu þjóðanna. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna var beðinn að halda
áfram aðstoð við ibúa landsins og skorað var á öll ríki að leggja af mörkum til
þeirrar aðstoðar. Þótt varanleg lausn á Kýpur-vandamálunum eigi enn langt í
land, hefur öldurnar lægt og tækifæri skapast til viðræðna milli þjóðabrotanna,
ekki aðeins um mannúðarmál, heldur einnig um stjórnmálaleg samskipti. Þessum
viðræðum er stöðugt haldið áfram með aðstoð sérstaks fulltrúa framkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna á Kýpur og er hér glöggt dæmi um mikilvægt hlutverk samtakanna á sviði friðargæslu.
Eftir 6. sérstaka Allsherjarþingið, Mannfjöldaráðstefnuna og Matvvælaráðstefnuna var eðlilegt, að Allsherjarþingið nú fjallaði í ríkum mæli um hin mjög
alvarlegu vandamál, sem skapast hafa, og þann glundroða, sem rikir á sviði efnahags- og félagsmála í heiminum. Samkomulag varð um nokkrar merkar ákvarðanir
varðandi þessi vandamál, svo sem stofnun Alþjóðamatvælaráðsins, en um önnur
vandamál, einkum efnahagslegs eðlis, urðu hatrammar deilur. Samþykktur var
að vísu einnig sáttmáli um efnahagsleg réttindi og skyldur ríkja (Charter of
Economic Rights and Duties of States), en því miður skorti töluvert á að nægur
samkomulagsandi ríkti við frágang á efni hans og orðalagi. Upphaf þessa sáttmála má rekja til 3ju viðskipta- og þróunarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (UNCTAD), sem haldin var í maí 1972. Þar var ákveðið að setja á fót vinnuhóp 31
ríkis, sem siðar var fjölgað í 40 ríki, til að gera uppkast að sáttmála um efnahagsleg réttindi og skyldur þjóða. Um tíma á árinu 1974 þóttu líkur benda til samkomulags, en siðar dró i sundur með iðnvæddum ríkjum og hinum vanþróuðu.
Einkum ollu ágreiningi ákvæði um þjóðnýtingu erlendra eigna og skaðabótagreiðslur í því sambandi, svo og ákvæði um visitölukerfi, er tengdi verðlagningu
hráefnisútflutnings vanþróuðu ríkjunum. Litið þokaðist í átt til samkomulags á
siálfu Allsherjarþinginu. Töldu því margir hyggilegt að ætla rýmri tíma til þess
að Ijúka gerð sáttmálans, þar sem raunhæft gildi hans væri að verulegu levti
komið undir því að flest eða öll ríkustu og áhrifamestu aðildarríkin gengju til
fylgis við hann. Hinn nýi meiri hluti innan samtakanna kaus hins vegar að leiða
málið til lykta nú og var sáttmálinn því samþykktur á þinginu og hlaut að vísu
yfirgnæfandi meiri hluta atkvæða. ísland, Finnland og Svíþjóð voru meðal þeirra
ríkja, sem greiddu atkvæði á móti honum.
Auk þeirra mála, sem ég hef nú getið, fjallaði Allsherjarþingið um marga
hefðbundna dagskrárliði, t. d. á sviði afvopnunar, félagsmála, kynþáttamála og
nýlendumála. Léttara var yfir umræðum um nýlendumálin nii en oft áður vegna
stefnubrevtingar Portúgals og ákvörðunar nýrra ráðamanna i því landi um að
veita nýlendum landsins í Afríku frelsi. Ætla má, að þrotlaust starf að þessum
málum innan vébanda Sameinuðu þjóðanna eigi sinn þátt í þessari þróun. Fækkar
nú þeim löndum, sem ekki hafa hlotið sjálfstæði.
Sii beiting meirihlutavalds á þinginu, sem ég hef vikið að, skapaði óneitanlega
spennu. er mjög gætti i störfum þess lengst af. En undir lokin gerðist það svo,
að þessi breyttu viðhorf innan samtakanna urðu sérstakt umræðuefni. Tókust um
málið allsnarpar deilur. Hygg ég að þær hafi orðið til þess að hreinsa nokkuð
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andrúmsloftið. Er því ekki útilokað, að aftur muni komast á meira jafnvægi i
störfum samtakanna — enda er heillavænlegur árangur af þeim mjög kominn undir
því að samkomulagsviiji sé ráðandi.
Ég skal ekki gera störf siðasta Allsherjarþings að frekara umtalsefni, enda
hef ég nú varið til þeirra riflegri tima en áður. Fulltrúar þingflokkanna sátu þingið
eins og undanfarin ár. Síðustu vikur Allsherjarþinganna eru þar miklar annir,
þegar nefndir eru að ljúka afgreiðslu mála og þau eru tekin til lokaafgreiðslu á
fullskipuðum fundum Allsherjarþingsins sjálfs. Mér er kunnugt um, að i hópi
fulltrúa þingflokkanna hafa heyrst raddir um, að æskilegt væri, að þeir væru ekki
eins bundnir við setu á nefndarfundum og þingfundum eins og nú er raunin, heldur
hefðu friálsari aðstöðu til að kynna sér þingmál og alþjóðamálefni. Hefur í þessu
sambandi verið bent á, að t. d. þingmenn í sendinefndum hinna Norðurlandanna
hafi rýmri aðstöðu að þessu leyti. Ég tel. að þetta sjónarmið eigi við nokkur rök
að styðjast. En meðan utanríkisþjónustunni er ekki sköpuð aðstaða til að hafa
við þingstörfin fleiri fulltrúa en verið hefur, er óhjákvæmilegt að slíkar fundarsetukvaðir fylgi þátttöku þingflokkanna i störfum Allsherjarþingsins, þar sem
hinar 7 föstu þingnefndir sitja tiðum að störfum samtimis auk alls kyns funda
ríkjahópa og annarra, sem sinna þarf. Ég er hins vegar fús til að íhuga fyrirkomulag þessara mála nánar með fulltrúum þingflokkanna, ef þess væri óskað.
Burtséð frá Allsherjarþinginu vildi ég í sambandi við Sameinuðu þjóðirnar
geta hér um samstarf íslands við Þróunarstofnun Sam.einuðu þióðanna, áframhaldandi setu íslands i Auðlindanefnd samtakanna og vikja að Háskóla Sameinuðu
þjóðanna.
Samkvæmt yfirstandandi áætlun um samstarf ísland og Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, sem nær yfir árin 1972—1976, fær ísland að iafnaði 200 þúsund
dala framlag á ári frá Þróunarstofnuninni eða sem svarar um 30 milliónum króna
á núverandi gengi, þ. e. nálægt 150 milliónir króna á tímabilinu öllu. Innan ramma
þessarar áætlunar hefur verið unnið að yfir 20 verkefnum á margvíslegum sviðum
þjóðlífsins, þ. á m. málmleit, ferðamálum, útflutningsstarfseini iðnaðarins, lax og
silungsrannsóknum, fiskvinnslurannsóknum, nýtingu og vernd beitilanda, loftmynda- og kortagerð. vlrækt, endurskipulasningu og margs konar framförum á
sviði iðnaðar- og þannig mætti fleira telja. Hygg ég, að nú að um það bil hálfnuðu tímabilinu sé farinn að koma í Ijós ýmis árangur þessarar starfsemi. Það
er gagnlegt fyrir tsland að geta þannig notið sérfræðiaðstoðar og leiðbeininga frá
og fyrir milligöngu Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna. En því er ekki að
Ieyna, að hinar háu meðaltekjur á mann hérlendis gera bað að nokkru samviskufjárlögum þessa árs nemur okkar skerfur til Þróunarstofnunarinnar 9.6 milliónum
króna. Ég tel, að við þurfum að stefna að því, að árlegt framlag okkar hækki svo
að það sem fyrst svari til þess, sem við hljótum frá stofnuninni — enda er henni
fyrst og fremst ætlað að ráðstafa fé sínu til hinna svonefndu þróunarrikja.
ísland var endurkjörið i Auðlindanefnd Sameinuðu þióðanna frá 1. ianúar 1975
til næstu fiögurra ára. Nefndin gegnir því hlutverki að gera tillögur til Efnahagsog félagsmálaráðs Sameinuðu þjóðanna um, stefnumörkun varðandi nýtingu og varðveislu náttúruauðlinda. Nefndin heldur fundi annað hvert ár og kom hún nýverið
saman f Tókíó. Þar var samþykkt tillaga frá Islandi, auk Indlands, Italíu, Japans
og Kenya, þar sem m. a. var bent á mikilvæsi jarðhitans sem orkugjafa og lagt
til, að hinn nýstofnaði Háskóli Sameinuðu þióðanna annist rannsóknir og gangist fvrir hagnýtri fræðslu á þessu sviði.
Háskóli Sameinuðu þjóðanna hefur nú verið settur á fót, rektor verið kjörinn
og skólanum valinn staður i Tókíó, en iafnframt er gert ráð fyrir að hann geti
staðið að starfsemi viðar um heim. Er nú unnið að frekara undirbúningi að starfsemi skólans. Ef skólinn lætur jarðorkumál til sín taka, kemur fyllilega til álita,
að starfsemi skólans á þvi sviði verði valinn staður hér á landi. Sömuleiðis hefur
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verið ræddur sá möguleiki, að hérlendis fari fram vísinda- og rannsóknarstarfsemi í haf- og fiskifræðum á vegum skólans. Þessi mál þurfa nú nánari athugunar
við af Islands hálfu, en að sjálfsögðu veltur einnig mikið á því, hvernig fer um
fjármögnun til starfsemi skólans.
Hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna.
Þegar á heildina er litið, verður að telja, að fundir hafréttarráðstefnunnar i
Caracas s. 1. sumar hafi borið þann árangur, sem með sanngirni var hægt að ætlast
til. Það eru einkum þrjú höðuðatriði, sem hafa verður í huga í því samþandi, þ. e.
(1) ástæður fyrir hægum gangi mála, (2) núverandi stöðu mála á ráðstefnunni og
(3) framhald ráðstefnunnar.
í fyrsta lagi er ýmislegt, sem gerði störfin seinunnin þrátt fyrir mikinn undirbúning á undanförnum árum. Má þar minna á, að nokkur timi fór í það að ganga
frá þingsköpum ráðstefnunnar og var þar m. a. staðfest það sjónarmið, sem Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hafði ákveðið, að þrautreyna skyldi allar leiðir til
samkomulags áður en til atkvæðagreiðslu kæmi. Fór því mikill tími í að sendinefndir hinna einstöku ríkja settu fram sýnar ýtrustu kröfur, þannig að minna
var um að til raunverulegrar samningaviðleitni kæmi. Þá ber þess og að minnast, að
slikar kröfugerðir taka langan tíma þegar um er að ræða 138 þjófSir, en einungis
90 þeirra höfðu haft fulltrúa í undirbúningsnefndinni. Loks er þess að geta, að
ráðstefnunni er ætlað að fjalla um 100 málaflokka, sem unnið er að heildarlausn
á. Þar sem öll málin eru nátengd koma upp alls konar sveiflur, ekki aðeins innan
hvers málaflokks, heldur og ekki síður milli málaflokka, þar sem mismundandi
mikið er lagt upp úr hinum ýmsu atriðum. Sem dæmi má taka það, að fjölmörg
ríki hafa engan áhuga á að styðja 200 mílna efnahagslögsögu, nema þau fái eitthvað í staðinn. Svo er því farið um landluktu ríkin og riki, sem telja sig hafa
óhagstæða landfræðilega legu. Ekkert þeirra getur beitt 200 mílna lögsögu hjá sér,
og þegar þess er gætt að slík ríki eru um 50 talsins gætu þau e. t. v. haft % atkvæða
á valdi sínu og þar með komið í veg fyrir heildarlausn, sem væri þeim ekki að
skapi. Og svo mætti lengi telja.
t öðru lagi er rétt að rekja hér í höfuðdráttum stöðuna í helstu málaflokkum.
Fyrsta nefnd — alþjóðahafsbotnssvæðið.
Enda þótt samkomulag sé um, að auðlindir alþjóðahafsbotnssvæðisins beri
að nýta í þágu mannkynsins og einkum þróunarlandanna, er mikill ágreiningur
fyrir hendi. Þróunarlöndin vilja, að Alþjóðahafsbotnsstofnunin hafi sem mest völd
og sjái sjálf um rannsókn og hagnýtingu auðlindanna. Iðnþróuðu ríkin telja þetta
óraunhæft og vilja að stofnunin gefi út leyfi til ríkja eða stofnana og fyrirtækja
á þeirra vegum. Er hér um grundvallarágreining að ræða, en reynt er að finna
milliveg og þá aðallega þannig að tryggt sé að þau fyrirtæki, sem verkin taka að
sér, hafi fastákveðnar reglur til að byggja störf sín á. Mikil vinna hefur verið lögð
í að finna lausn í þessum málum mörg undanfarin ár og liggja valkostir nú að
mestu leyti fyrir. Inn í umræðurnar hafa blandast ýmis efnahagsleg sjónarmið
varðandi áhrif vinnslu á heimsverð málmtegunda og hömlur í því sambandi. Loks
er um að ræða stjórnunarfyrirkomulag á svæðinu og er þar gert ráð fyrir þingi,
ráði, dómstól og skrifstofu, en ýmsar skoðanir eru uppi um skipan þessara mála.
önnur nefnd.

Önnur nefnd fjallar um öll önnur mál ráðstefnunnar en alþjóðahafsbotnssvæðið (fyrsta nefnd), mengun og visindalegar rannsóknir (þriðja nefnd). Er þar
um að ræða landhelgi, efnahagslögsögu, fiskveiðar á úthafinu o. s. frv. Er nú svo
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komið, að mikill stuðningur er fyrir 12 mílna landhelgi og allt að 200 mílna efnahagslögsögu, og flutti Island ásamt nokkrum öðrum strandríkjum tillögu sem
byggðist á þessu (ráðstefnuskjal L.4). Hitt er jafnljóst, að mörg ríki binda stuðning
sinn við þessi sjónarmið því skilyrði að virtur sé réttur annarra þjóða til að stunda
veiðar innan 200 mílna markanna, og er þá rætt um að þau fái aðgang að því
magni, sem strandríkið ekki getur hagnýtt sjálft innan leyfilegs hámarksafla á
svæðinu. Þá ber þess og að geta, að ýmis ríki vilja því aðeins fallast á þetta fyrirkomulag, að tryggð sé óhindruð umferð um alþjóðleg sund.
Á fundunum í Caracas voru mál þau, sem II. nefnd fjallar um, flokkuð og
settir fram valkostir á hinum ýmsu sviðum. Var gengið frá sérstöku skjali í 243
gr. (skjal 62/c.2/W.P.l), sem er mjög viðamikið og flókið. Verður það nú eitt
höfuðviðfangsefnið á Genfarfundinum að reyna að fækka þessum valkostum eftir
megni og undirbúa þar með atkvæðagreiðslur.
Skjal þetta hefur verið sent meðlimum utanríkismálanefndar.
Þriðja nefnd.
1) Mengun.
Almennt samkomulag er um, að samvinna skuli höfð um að fyrirbyggja mengun
og setja alþjóðlegar reglur í þvi efni í samræmi við samþykktir Stokkhólmsráðstefnunnar um umhverfismál, Londonar- og Oslósamningana um varnir gegn mengun o. s. frv. Hins vegar er mikill ágreiningur um hvort það mál skuli vera í höndum heimaríkis hlutaðeigandi skips. Þá er og mikill ágreiningur um það, að hve
miklu leyti strandríkið sjálft hafi rétt til að setja reglur sem gangi lengra en hinar
alþjóðlegu reglur.
2) Vísindalegar rannsóknir.
Aðalágreiningsefnið hér er að hve miklu leyti strandríki geti bannað vísindalegar rannsóknir. Ýmis þróunarlönd vilja að það mál sé algjörlega í höndum
strandríkisins, en iðnþróuðu ríkin berjast fyrir víðtæku frelsi til rannsókna i
samvinnu við strandríkið.
í þriðja lagi er svo spurningin um framhald ráðstefnunnar.
Næsti fundur ráðstefnunnar er í Genf dagana 17. mars—10. maí 1975 og
ákveðið er að undirritun væntanlegs alþjóðasamnings skuli fara fram í Caracas.
Á Allsherjarþinginu reyndi forseti ráðstefnunnar að beita áhrifum sínum til þess
að tekið væri inn í ályktun þingsins ákvæði um, að ráðstefnunni verði heimilt að
ákveða annan fund til viðbótar við Genfarfundinn, ef þess þætti þörf, áður en til
undirskriftarfundarins kæmi í Caracas. Þessu fékk hann þó ekki framgengt, enda
þótt flestir séu á þeirri skoðun að nauðsynlegt muni verða að hafa einn fund til
viðbótar eftir Genfarfundinn og áður en til Caracasfundarins kemur. Verður ekkert
endanlega um það sagt fyrr en í lok Genfarfundarins.
Á Genfarfundi ráðstefnunnar er haldið áfram þar sem frá var horfið og reynt
enn að ná samkomulagi án atkvæðagreiðslu. Ef það tekst ekki tiltölulega fljótt á
Genfarfundinum, verður gripið til atkvæðagreiðslu.
Málin standa nú þannig, að mikil átök eru um ýmis veigamikil atriði. Ljóst
er, að útlínur heildarlausnar muni byggjast á 12 rnílna landhelgi, allt að 200 mílna
efnahagslögsögu og stjórnunarfyrirkomulagi á alþjóðahafsbotnssvæðinu. En hinu
má ekki gleyma, að ýmis ríki, sem ekki fá neitt fyrir sig með því að styðja 200
mílna efnahagslögsögu, leggja meira upp úr að fá sterkari aðstöðu varðandi alþjóðahafsbotnssvæðið. Einnig má nefna hér, að sum ríki vilja ekki fallast á 12
milna landhelgi, nema tryggð sé umferð um sund, og önnur vilja ekki fallast á að
landhelgin sé takmörkuð við 12 mílur nema jafnframt sé tryggð efnahagslögsaga
allt að 200 mílum. Ýmis ríki vilja að vísu fallast á 200 mílna efnahagslögsögu, ef
ekki er gengið of langt í yfirráðum strandríkisins yfir mengun og vísindalegum rann-
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sóknum. Og ekki þýðir að loka augunum fyrir því, að ýmis ríki binda stuðning
sinn við 200 mílna efnahagslögsögu við það að aðrar þjóðir fái aðgang að þeim
hluta fiskstofna, sem strandríkið nýtir ekki sjálft, og eru á meðal þeirra ríki, sem
þar leggja áherslu á „hefðbundin réttindi".
Nú er það að vísu svo, að miklir möguleikar eru á því að hægt sé að fá %
atkvæða fyrir ýtrustu kröfum í öllum þessum atriðum, þ. e. a. s. 12 mílna landhelgi
og allt að 200 inílna efnahagslögsögu. Hins vegar er ekki síður ljóst, að ekki er
talið raunhæft að þvinga fram slíka samninga, sem ekki gætu orðið traustur grundvöllur. Er því höfuðáhersla lögð á að reyna nú enn frekar á fundinum í Genf að
finna sem traustastan grundvöil fyrir heildarlausn. Aðalatriðið verður þá, að hve
miklu leyti tekst að samræma sjónarmið meiri hlutans og minni hlutans. Meiri
hlutinn teflir því þá fram, að unnt sé að ganga frá alþjóðasamningi þrátt fyrir
mótmæli minni hlutans, en minni hlutinn bendir stöðugt á, að ef ekki verði samkomulag muni hann telja slíkar reglur sér óviðkomandi og á það þá bæði við
efnahagslögsöguna og hagnýtingu auðlinda alþjóðahafsbotnssvæðisins. Meiri hlutinn vill því nokkuð á sig leggja til að ná samkomulagi. Hitt er ljóst, að minni
hlutinn gerir sér grein fyrir því, að þróuninni í hafréttarmálum verður ekki snúið
við eða hún stöðvuð, og er því reiðubúinn til að sýna sanngirni og gera ýmsar tilslakanir. Af þessum sökum verður nú gerð ýtrasta tilraun til að ná samkomulagi á
Genfarfundinum.
Að því er sérstaklega varðar efnahagslögsöguna er ljóst, að mikið fylgi er
fyrir því, að erlendir aðilar fái aðstöðu til að hagnýta þann hluta leyfilegs hámarksafla, sem strandríkið hagnýtir ekki. Jafnframt eru miklar kröfur uppi um, að
gerðardómur fjalli um deilur sem upp kunna að koma vegna hafréttarmála. Afstaða íslensku sendinefndarinnar hefur frá öndverðu verið, að ákvörðun um leyfilegan hámarksafla og leyfi erlendra manna til fiskveiða innan efnahagslögsögunnar
verði að vera í höndum strandríkisins sjálfs. Ekki hefur komið til átaka um þessi
atriði, en þau munu ekki langt undan og verður að halda áfram að afla afstöðu
íslensku sendinefndarinnar fylgis.
Þriðji þáttur hafréttarráðstefnunnar fer fram í Genf dagana 17. mars til 10.
mai 1975. 1 upphafi þeirra funda var ráðgert, að hinn 31. mars yrði staða mála
metin í því skyni að sannreyna, hvort allar leiðir til að ná samkomulagi án atkvæðagreiðslu hefðu verið þrautkannaðar. Samkvæmt fundarsköpum ráðstefnunnar
er slík ákvörðun nauðsynleg, áður en atkvæðagreiðsla getur hafist. Síðar var ákveðið
að framlengja þetta tímabil til 7. apríl. Það hefur nú verið framlengt um óákveðinn
tíma og rík áhersla verið lögð á störf í margs konar vinnuhópum, þar sem fulltrúar allra ríkja eiga sæti og fjallað er um hina einstöku málaflokka. Er þá miðað
við, að árangur sé vænlegastur með þeim hætti. Á þessu stigi verður ekkert um
það fullyrt, hversu lengi þessu fyrirkomulagi verður fram haldið né hvern árangur
það ber, enda störfin seinunnin, þar sem nær 150 þjóðir eiga hlut að máli.
Undirnefndir, þær sem nú sitja að störfum, fjalla um ýmsa þætti landhelgi,
umferð um sund, reglur á úthafinu, mengun, vísindalegar rannsóknir og alþjóðahafsbotnssvæðið. Jafnframt hefur Eversen-nefndin fundi á hverjum degi til að
reyna að ná samkomulagi um einn texta fyrir hvern þátt hinna ýmsu málaflokka.
Hefur hún lagt höfuðáherslu á efnahagslögsöguna, en tekur einnig fyrir aðra þætti
með hliðsjón af gangi mála í undirnefndum ráðstefnunnar.
Þegar á heildina er litið, verður að telja, að talsvert þoki í átt til samkomulags
og að ágreiningur sé minnkandi, enda þótt enn þá séu mikil átök um ýmis veigamikil atriði og þá einkum um fyrirkomulag stjórnunar á alþjóðahafsbotnssvæðinu,
réttindi landluktra ríkja og þeirra, sem takmarkaða möguleika hafa á eigin efnahagslögsögu, svo og um yfirráð ríkja yfir hafsbotni utan 200 mílna. Öll eru þessi
mál í deiglunni, en verða að leysast í heild. Sendinefnd Islands tekur þátt í öllum
vinnunefndum og miðar störf sín við að sem mestur árangur náist varðandi efnahagslögsöguna. Miðað er nú við, að gengið verði frá heildaruppkasti frá öllum
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nefndum fyrir lok Genfarfundarins, en síðar verði lagðar til grundvallar frekari
umræður snemma á næsta ári, en endanlega verði gengið frá málum í Caracas
sumarið 1976.
Fiskveiðilögsagan.
Ríkisstjórnin hefur sem kunnugt er á stefnuskrá sinni útfærslu fiskveiðitakmarkanna í 200 mílur fyrir árslok 1975. Hafa margvísleg tækifæri verið notuð til
kynningar á þessari ákvörðun meðal annarra þjóða — og til þess að ávinna henni
skilning og stuðning. Nánari ákvörðun um útfærsludag mun verða tekin síðar.
I febrúar s. 1. áttu sér stað í Reykjavík viðræður við fulltrúa landsstjórnar
Færeyja um fiskveiðiréttindi færeyinga við Island. Staðfesting á niðurstöðu viðræðnanna var til meðferðar hér á Alþingi fyrir fáum dögum og skal ég því ekki
fjölyrða málið hér, heldur einungis láta þess getið, að nú var í fyrsta sinn sett
hámark á aflamagn færeyinga hér við land, 20 þúsund smálestir, en það er svipað
og afli þeirra hefur verið allra síðustu ár. Færeyingar hafa um langt skeið notið
sérstöðu til fiskveiða við ísland, enda hygg ég að allir stjórnmálaflokkar og reyndar
þjóðin öll, eða því sem næst, hafi verið sammála um þá ráðstöfun af ástæðum
sem óþarft er að rekja hér. Slíkrar sérstöðu njóta færeyingar enn um sijm samkvæmt hinu nýja samkomulagi, sem gerir ráð fyrir áframhaldandi handfæra-,
línu- og togveiðum þeirra innan hinna almennu fiskveiðimarka hér við land —
með nokkrum takmörkunum vegna friðunarráðstafana og af tilliti til íslenskra
sjómanna, auk aflahámarksins er ég nefndi. Því er ekki að leyna, að færeyingar
kysu að hafa hér enn þá rýmri réttindi, einkum að vera án aflahámarks, en þó
hygg ég að þeir eftir atvikum uni vel hinu nýja samkomulagi.
Öryggismál.
Árið 1974 voru 25 ár liðin frá undirritun Atlantshafssáttmálans og stofnun
Atlantshafsbandalagsins. I því tilefni var vorfundur utanríkisráðherra bandalagsins haldinn í Ottawa í júnímánuði síðastliðnum. Á fundi þessum var gengið frá
og samþykkt yfirlýsing um samband Atlantshafsrikjanna. Yfirlýsingin var síðar
itndirrituð á fundi æðstu manna í Brussel í júlímánuði.
Ég tel rétt að lesa hér upp síðustu greinina í þessari yfirlýsingu, en þar koma
skýrt fram markmið bandalagsins og meðlimaríkja þess:
,,Nú á þessu ári, þegar 25 ár eru liðin frá því að Norður-Atlantshafssamningurinn var undirritaður, lýsa aðildarríki bandalagsins enn á ný yfir stuðningi
sínum við þau markmið og þær hugsjónir, sem sá samningur byggist á. Aðildarriki bandalagsins líta til framtíðarinnar af öryggi og eru þess fullviss að þjóðir
þær, sem lönd þeirra byggja, búa yfir þeirri lífsorku og sköpunarmætti, sem gera
mun þeim kleift að ráða fram úr þeim vandamálum, er þær standa frammi fyrir.
Þau lýsa yfir þeirri staðföstu ályktun sinni, að Norður-Atlantshafsbandalagið muni
hér eftir sem hingað til gegna sínu ómissandi hlutverki við að skapa þann varanlega frið, sem þau eru ákveðin í að koma á og viðhalda um ókomin ár.“
Alþingi hefur þegar verið gerð grein fyrir samkomulagi ríkisstjórnarinnar við
stjórn Bandaríkjanna um varnarliðið á Keflavíkurflugvelli, svo ég mun ekki dvelja
við það atriði, nema hvað þess má geta, að viðræður embættismanna um framkvæmd samkomulagsins ganga eins og ráð var fyrir gert.
Norðurlandasamvinna.
Norræn samvinna skipar nú sem áður háan sess í samskiptum okkar við
önnur lönd. Þetta kemur meðal annars fram í tíðum norrænum viðræðuin um hin
margvíslegustu málefni og sífellt fleiri samningagerðum á ýmsum hagnýtum sviðum.
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Af meiri háttar norrænum skoðanaskiptum er skemmst að minnast þings Norðurlandaráðs hér í Reykjavík. auk hinna reglubundnu ráðherrafunda, og á samningasviði er nú síðast að geta Norðurlandasamnings um bætur vegna veikinda, meðgöngu og barnsburðar, sem undirritaður var í Kaupmannahöfn nýlega.
Norðurlönd hafa komið ár sinni vel fyrir borð með nokkuð mismunandi hætti
í milliríkjasamskiptum — en þau eru einhuga að því er viðvíkur eflingu norræns
samstarfs. Mismunandi fyrirkomulag á samskiptum þeirra við önnur ríki hefur
að sjálfsögðu fyrst og fremst sprottið af viðleitni Norðurlandanna hvers um sig
til að gæta .sem best eigin hagsmuna, en um leið hefur þessi fjölbreytni á vissan
hátt orðið þeim sem heild styrkur. Og með hinu nána samstarfi sín á milli um
alþjóðamál hefur þeim oft tekist að hafa áhrif til farsællar þróunar langt umfram
það, sem ætla mætti um ekki fjölmennari ríki. Þess er að vænta, að norrænt samstarf haldi áfram að eflast og dafna.
Evrópuráðið.
Starfsemi Evrópuráðsins og þátttaka íslands í henni var með svipuðum hætti
á árinu 1974 og áður var.
Þær urðu helstar breytingar á starfsemi og rekstri Evrópuráðsins, að nýr
aðalframkvæmdastjóri tók þar við störfum. Er það þjóðverjinn Georg Kahn-Ackermann úr hópi sósíaldemókrata. Átti hann um árabil sæti á þjóðþingi (Bundestag)
Sambandslýðveldisins Þýskalands sem þingmaður úr flokki sósíaldemókrata og var
jafnframt lengi einn af fulltrúum V.-Þýskalands á Evrópuþinginu. Hann hlaut
kosningu til þessa embættis á maífundi Evrópuráðsins og tók við störfum í september.
Hinn nýi aðalframkvæmdastjóri hefur að undanförnu heimsótt ýmis aðildarríki Evrópuráðsins, eins og venja mun vera þegar nýr maður tekur við því embætti.
Mun hann hafa í hyggju að ljúka við þær heimsóknir á þessu ári og hefur hann
m. a. boðað komu sína hingað til Islands einhvern tíma á þessu ári og er enn
ekki ákveðið nánar hvenær það kann að verða.
Á stjórnmálasviðinu má það til tíðinda teljast, að því er Evrópuráðið varðar,
að eftir að stjórnarskiptin urðu í Grikklandi, þegar herforingjastjórninni var velt
af stóli og ný og lýðræðislegri stjórn tók við völdum, þóttu stjórnarhættir þar í
landi hafa breyst í nægilega lýðræðislegt horf aftur, til þess að unnt væri að
veita Grikklandi á nýjan leik fulla aðild að Evrópuráðinu. Gerðist það á fundi
ráðherranefndarinnar í París á s. 1. hausti, en áður hafði Evrópuráðsþingið gert
samþykkt um að veita Grikklandi aðild að ráðinu á nýjan leik.
Evrópuráðið lét Kýpurdeiluna mjög til sín taka, einkum eftir að átök hörðnuðu
þar á árinu. Meðal annars beitti Evrópuráðið sér fyrir fjársöfnun til aðstoðar flóttafólki á Kýpur, og lagði Island til nokkra fjárhæð (800 þús. kr.) i söfnun þessa.
I Mannréttindadómstól Evrópu á nú sæti af íslands hálfu prófessor Þór Vilhjálmsson, en fulltrúi íslands í Mannréttindanefndinni er dr. Gaukur Jörundsson prófessor.
Fulltrúar íslands, aðallega frá ýmsum ráðuneytum stjórnarráðsins og sérstofnunum ríkisins, sóttu fundi á árinu í ýmsum hinna fjölmörgu nefnda, sem á
vegum Evrópuráðsins starfa að athugunum og skoðanaskiptum á fjölmörguin
sviðum stjórnsýslunnar. Fulltrúar þeir, sem slika fundi sóttu, voru m. a. frá dómsog kirkjumálaráðuneytinu, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, félagsmálaráðuneytinu, menntamálaráðuneytinu, viðskiptaráðuneytinu, samgönguráðuneytinu og fleiri stofnunum. Er ekki fjarri lagi, að fjöldi þeirra nefndarfunda, sem
íslenskir embættismenn hafa tekið þátt í, séu að minnsta kosti 40—50 að tölu, og
fóru þeir fram ýmist í Strasbourg eða einhverjum aðildarríkjanna. Skal það tekið
fram, að Evrópuráðið greiðir öll fargjöld og dvalarkostnað fyrir þá fulltrúa, sem
af íslands hálfu hafa sótt fundi þessa.
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ViSskiptamál.
Fríverslunarsamningur Islands og Efnahagsbandalags Evrópu tók gildi 1.
apríl 1973. Verndartollar á iðnaðarvörum frá aðildarríkjum bandalagsins hafa
siðan verið lækkaðir þrívegis, fyrst um 30% við gildistöku samningsins, síðan um
10% 1. janúar 1974 og loks um 10% í ársbyrjun 1975. Umsamin tollalækkunaráætlun gagnvart Efnahagsbandalaginu er hin sama og í samningnum við EFTA,
en skv. henni er gert ráð fyrir að verndartollar á iðnaðarvörum lækki hérlendis
gagnvart aðildarríkjum þessara samtaka á tímabilinu fram til 1. janúar 1980 og
verði þá að fullu afnumdir. Við framkvæmd toilalækkananna hefur þess jafnframt
verið gætt, að tollamismunur milli EBE og EFTA-landa annars vegar og landa
utan þessara samtaka hins vegar aukist ekki frá því sem hann var við upphaf
tollalækkananna.
Að því er snertir tollfríðindi fyrir íslenskar iðnaðarvörur, sem fluttar eru út
til Efnahagsbandalagsins, þá hafa tollar á þeim lækkað þrívegis, samtals um 60%,
í samræmi við ákvæði fríverslunarsanmingsins. Hins vegar hafa umsamin tolltríðindi fyrir íslenskar sjávarafurðir enn ekki komið til framkvæmda vegna þess
ákvæðis í samningnum, að gildistaka þeirra sé bundin því skilyrði, að viðunandi
lausn náist fyrir ajöildarríki Efnahagsbandalagsins á sviði fiskveiðiréttinda. Þar
sem þjóðverjar hafa enn ekki náð samkomulagi, þá hafa þeir lagst gegn því að
ákvæði samningsins um tollfríðindi fyrir sjávarafurðir tækju gildi. Þar af leiðandi hefur samningurinn ekki enn haft verulega þýðingu fyrir útflutninginn í
heild. Tollar á sjávarafurðum í gömlu efnahagsbandalagslöndunum hafa því enn
þá ekki lækkað eins og samningurinn kveður á um, og af sömu sökum hafa tollar
verið lagðir að nýju á sjávarafurðir, eins og t. d. frysta rækju, freðfiskflök og
lagmeti, í Bretlandi og Danmörku frá 1. janúar 1974, sem fara síðan hækkandi í
áföngum fram til 1. júlí 1977, þegar þeir verða hinir sömu og ytri tollur Efnahagsbandalagsins. Vörur þessar urðu tollfrjálsar í Bretlandi og Danmörku við
aðild okkar að EFTA 1. mars 1970. Við þetta bætist svo, að v-þjóðverjar settu
óformlegt löndunarbann á ísfisk í október 1974. Þeirri aðgerð var inótmælt af
íslands hálfu í GATT svo og í OECD og enn fremur við Efnahagsbandalagið.
A reglulegum fundum með Efnahagsbandalaginu, þar sein fjallað er um framkvæmd fríverslunarsamningsins, hefur af íslands hálfu verið lýst óánægju með
að jafnvægi það, sem samningurinn gerir ráð fyrir milli kvaða og hagsbóta saniningsaðilanna, sé alls ekki fyrir hendi, meðan fríðindi fyrir sjávarafurðirnar koma
ekki til framkvæmda.
Ráðherraráð EFTA hefur látið málið til sín taka, er það samþykkti á fundi
sínum í nóvember 1974 að lýsa áhyggjum sínum yfir því, að fríverslunarsanmingur
íslands við Efnahagsbandalagið væri ekki að fullu koininn til framkvæmda. EFTAríkin áréttuðu þessa afstöðu sína í reglulegum viðræðum sínum við bandalagið
í desember s. 1.
Framkvæmd áætlunar um lækkun verndartolla á vörum frá EFTA-löndum er
nú hálfnuð, en tollfrelsi fyrir íslenskar vörur í EFTA-löndum fékkst þegar við
aðild að samtökunum 1. mars 1970. Meginverkefni samtakanna er samræming á
framkvæmd fríverslunarsamninga aðildarríkjanna við Efnahagsbandalagið. Þá fer
og fram athugun á því hvort heppilegt sé og á hvern hátt auka megi samráð aðildarríkjanna um efnahags- og viðskiptamál á alþjóðavettvangi.
Sökum þess hversu þýðingarmikil utanríkisviðskiptin eru fyrir efnahag okkar,
þá hlýtur það að vera okkur hagsmunamál, að alþjóðleg viðskipti séu sem frjálsust. Þess vegna er rík ástæða til að taka þátt i alþjóðasamstarfi á vegum GATT,
sem hefur afnám hindrana á viðskiptum þjóða í milli að markmiði. Á ráðherrafundi GATT i Tókíó í september 1973 var ákveðið að hefja nýjar viðræður um
frckara afnám hindrana á viðskiptum. Viðræður þessar virðast nú vera að komast
á nokkuð skrið, enda hafa bæði Bandaríkin og Efnahagsbandalagið markað stefnu
sína i þeim í höfuðdráttum. Upphaflega var gert ráð fyrir, að þessum viðræðum
yrði Iokið á árinu 1975, en vafalitið eiga þær eftir að taka nokkru lengri tíma.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Þátttaka í fundum alþjóðastofnana og ferðalög.
Ég hef sótt fundi utanríkisráðherra Norðurlanda vor og haust og einnig hina
reglubundnu NATO-fundi í apríl og desember eins og venja er til. Enn fremur
sótti ég Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að vanda.
Ég tel þátttöku í þessum fundum mjög gagnlega, ekki einungis vegna mála
þeirra, sem fjallað er um, heldur einnig vegna persónulegra kynna við starfsbræður mína, sem þar þróast og nauðsynleg eru á þessum tíinum snöggra breytinga
og aultinna samskipta.
í febrúarbyrjun þáði ég og kona mín boð í opinbera heimsókn til Sovétríkjanna.
Dvöldum við þar ásamt ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins í 9 daga. Móttökur
allar voru með ágætuin, og tel ég að ferðin hafi verið til gagns fyrir samskipti
Islands og Sovétríkjanna. Ég bauð A.A. Gromyko utanríkisráðherra, fyrir hönd
ríkisstjórnar Islands, að koma í opinbera heimsókn til Islands þegar tækifæri gæfist.
Samstarfið við utanríkismálanefnd.
Ég hef eins og áður leitast við að hafa náið samband við utanríkismálanefnd
Alþingis. Ég hef setið flesta fundi nefndarinnar og gert henni grein fyrir gangi
utanríkismála og skýrt afstöðu ríkisstjórnarinnar til þeirra.
Vil ég bera fram þakkir mínar til nefndarinnar fyrir samstarfið.

Ed.

588. Breytingartillögur

[130. mál]

við frv. til 1. um rá'ðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og urn fóstureyðingu og ófrjósemisaðgerðir.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Fóstureyðing er heimil:
a) Þegar ætla má, að heilsu konu, líkamlegri eða andlegri, sé hætta búin af
áframhaldandi mcðgöngu og fæðingu.
b) Þegar ætla má, að barn, sem konan gengur með, eigi á hættu að fæðast
vanskapað eða haldið alvarlegum sjúkdómi vegna erfða eða sköddunar í
fósturlífi.
c) Þegar sjúkdómur, líkamiegur eða geðrænn, dregur alvarlega úr getu konu
eða manns til að annast og ala upp barn.
d) Ef konu hefur verið nauðgað eða hún orðið þunguð sem afleiðing af öðru
refsiverðu atferli.
2. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Áður en fóstureyðing má fara fram, verður að liggja fyrir skrifleg rökstudd greinargerð tveggja Iækna um nauðsyn aðgerðarinnar. Annar þessara
lækna sé sérfræðingur í kvensjúkdómum eða almennum skurðlækningum við
það sjúkrahúí, þar sem aðgerðin fer fram, en hinn að jafnaði sá læknir, sem
ráðlagt hefur konunni að leita sjúkrahúss þessara erinda.
Þar sem ástæða þykir til skal viðkomandi sérfræðingur styðjast við álitsgerð geðlæknis, sé um geðræna sjúkdóma að ræða.
3. Við 28. gr. 2. mgr. orðist svo:
í nefndinni :kulu eiga sæti 3 menn og jafnmargir varamenn, tveir læknar
og einn lögfræðingur, og skulu þeir skipaðir af heilbrigðisráðherra til 4 ára
í senn. Nefndin skal úrskurða málið innan viku frá því að henni berst það í hendur.
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[140. mál]

589. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld.
Frá félagsinálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til mcðferðar og inælir með að það verði samþykkt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Eggert G. Þorsteinsson, Steingrímur Hermannsson og Ólafur Ólafsson.
Alþingi, 7. maí 1975.
Þorv. Garðar Kristjánsson,
form., frsm.

Ed.

Steinþór Gestsson,
fundaskr.
Helgi F. Seljan.

Axel Jónsson.

590. Nefndarálit

T163. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til meðferðar og inælir með að það verði samþykkt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Eggert G. Þorsteinsson, Steingrimur Herinannsson og Ólafur Ólafsson.
Alþingi, 7. mai 1975.
Þorv. Garðar Kristjánsson,
form., frsm.

Ed.

Steinþór Gestsson,
fundaskr.
Helgi F. Seljan.

Axel Jónsson.

591. Nefndarálit

[269. mál]

urn frv. til 1. um breyting á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með samþykkt þess.
I?jarverandi afgreiðslu málsins voru Steingrímur Hermannsson, Ólafur Ólafsson
og Eggert G. Þorsteinsson.
Alþingi, 7. maí 1975.
Þorv. Garðar Kristjánsson,

form.

Sleinþór Gestsson,

fundaskr.
Helgi F. Seljan.

Axel Jónsson,

frsm.
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Nd.

592. Nefndarálit

f55. mál]

um frv. til 1. uin viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi.
Frá meiri hl. menntamálanefndar.
Undirritaður meiri hluti nefndarinnar mælir með samþykkt frv. með þeim
breytingum, sem prentaðar verða á sérslöku þingskjali. MTÓ ritar undir með fyrirvara. Breytingar þær, sem um ræðir, varða einungis 9. gr. frv., en sú grein fjallar
um lagalega stöðu og fjárveitingaréttindi Verslunarskóla íslands og Samvinnuskólans að Bifröst i Borgarfirði.
Að dómi meiri hluta nefndarinnai er sú slefna eðlileg, sem fram keinur í
frumvarpinu, að virða beri sjálfstæði þessara skóla og sérstöðu í menntakerfi
þjóðarinnar um margra áratuga skeið. Undirritaður meiri hluti telur því ekki
ástæðu til að breyta þeirri skipan, að skólarnir séu áfram að formi til sjálfseignarstofnanir eða einkaskólar, þótt þeim yrði nú að lögum fenginn ríkur réttur
til fjárveitinga úr ríkissjóði. Eigi að síður teljum við nauðsynlegt að tryggja ríkinu
aðild að stjórn skólanna, og felur umorðun okkar á 9. gr. m. a. í sér slíka tryggingu. Samkvæmt tillögu okkar skal menntamálaráðherra tilnefna fulltrúa af sinni
hálfu til setu í stjórnarnefnd hvors skóla, Einnig felst það í umorðun okkar á 9.
gr„ að eignarráð yfir skólahúsnæði flyst yfir til ríkisins í réttu hlutfalli við stofnframlög þess, ef skólar þessir verða lagðir niður eða ef svo fer, að slíkt skólahúsnæði er ekki hagnýtt í þágu skólanna. Með þessu ákvæði telur meiri hluti
nefndarinnar girt fyrir það, að eignaraðilar skólanna geti auðgast á kostnað ríkisins. Þá gerir nefndin það einnig að tillögu sinni í umræddri umorðun 9. gr„ að
lögfest verði, að skólaráð, skipað fulltrúum kennara og nemenda ásamt skólastjóra, starfi við Samvinnuskólann og Verslunarskóla íslands.
Að öðru leyti telur undirritaður meiri liluti ekki ástæðu til breytinga á frv.
Gunnlaugur Finnsson var fjarverandi þegar málið var afgreitt.
Alþingi, 3. maí 1975.
Ingvar Gíslason,
form., frsm.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.

Ey. Kon. Jónsson.

Nd.

Magnús T. Ólafsson,
með fyrirvara.

Ellert B. Schram.

593. Breytingartillaga

Í55. mál]

við frv. til 1. um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi.
Frá meiri hl. menntamálanefndar.
9. gr. orðist svo:
Samvinnuskólinn og Verslunarskóli íslands hafa rétt til þess að halda áfram
að rækja það fræðslustarf, sem þeir hingað til hafa annast, og til að auka það og
sérhæfa eftir því sem aðstæður leyfa og þörf krefur á hverjum tíma.
Um fjárveitingu úr ríkissjóði til nefndra skóla skulu eftirfarandi ákvæði gilda:
a) Rekstrarkostnaður skólanna skal greiddur að fullu, annar en rekslrarkostnaður
heimavistar, þar sem hennar er þörf, en til hennar skal veitt fjárveiting, er
nemur 80% kostnaðar. Framlag ríkissjóðs samkvæmt þessum staflið skal að
hámarki miða við kostnað í rikisskólum á sama fræðslustigi.
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b) Stofnkostnaður þess kennsluhúsnæðis, sem byggt verður eftir gildistöku laga
þessara, skal greiddur úr ríkissjóði að 80% og skal hið sama gilda um heimavist, þar sem hennar er talin þörf.
Skilyrði nefndra fjárveitinga er, að menntamálaráðuneytið hafi samþykkt árlega áætlun rekstrarkostnaðar skólanna og að fé sé veitt í fjárlögum fyrir stofnkostnaði, enda liggi áður fvrir samþvkki stjórnvalda fyrir nýjum byggingarframkvæmdum.
Framlög ríkisins samkvæmt þessari grein miðast við, að skólar þessir starfi
í samræmi við meginstefnu 5. gr. þessara laga svo og skv. þeim reglugerðum, sem
settar verða.
Nú eru skólar þessir lagðir niður eða svo fer, að ekki er hagnýtt í þágu skólanna skólahúsnæði, hvort sem er til kennslu eða heimavistar, og fær ríkið þá eignarráð yfir hlutaðeigandi húsnæði í samræmi við stofnkostnaðarframlög sín. Ef ágreiningur verður um eignaskiptingu, skal dómkveðja þrjá óvilhalla menn til þess að
kveða á um skiptinguna og er úrskurður þeirra endanlegur.
Skólanefndir skulu starfa við Samvinnuskólann og Verslunarskóla Islands.
Hafa þær með höndum fjárreiður skólanna og eignaumsýslu í umboði eigenda.
Skólanefndir ráða skólastjóra svo og kennara í samráði við hann. 1 skólanefnd
sitja fimm fulltrúar. Skal einn tilnefndur af menntamálaráðherra, en eignaraðilar
tilnefna fjóra. Nefndin kýs sér sjálf formann og varaformann.
Við Samvinnuskólann og Verslunarskóla Islands skulu starfa skólaráð, skipuð
fulltrúum kennara og nemenda ásamt skólastjóra.

Nd.

[100. mál]

594. Nefndarálit

um till. til þál. um sérkennslumál.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt tillöguna á nokkrum fundum. Leitað var umsagna frá
rektor Kennaraháskóla íslands, Félagi islenskra sérkennara og Sambandi íslenskra
sveitarfélaga. Umsagnir þessara þriggja aðila voru allar jákvæðár. Félag íslenskra
sérkennara lagði áherslu á, að ráðinn verði sérstakur starfsmaður innan menntamálaráðunevtisins, sem hafi vfirumsjón með sérkennslumálum alls landsins, og
að skjótra úrbóta sé þörf í þessum málum úti á landsbyggðinni.

Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með lítið eitt breyttu orðalagi —
Gunnlaugur Finnsson var fjarstaddur við afgreiðslu málsins.
BREYTTNG ARTILLAGA:
Tillgr. hljóði svo:
Alþingi ályktar, að brýna nauðsyn beri til að gera hið fyrsta ráðstafanir til
að bæta úr vöntun á sérkennslu afbrigðilegra harna i grunnskólum landsins. Á
það sérstaklega við um skóla landsbyggðarinnar.
í því skyni skal að því stefnt, að sérstökum starfsmanni innan menntamálaráðuneytisins verði falið könnunar- og skipulagningarstarf á þessu sviði. Sé hann
um leið skólastjórum og fræðsluráðum til ráðuneytis og aðstoðar í þessum málum.
Jafnframt skal áhersla lögð á menntun sérkennara við Kennaraháskóla íslands
og námskeið fyrir almenna kennara í kennslu og handleiðslu afbrigðilegra barna.
Alþingi, 7. maí 1975.
Ingvar Gíslason,
form.
Svava Jakobsdóttir.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.

Ellert B. Schram.
Magnús T. ólafsson.
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Sþ.

[113. mál]

595. Þingsályktun

um öryggisbúnað flugvalla.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Samhljóða þskj. 138.

Nd.

[251. mál]

596. Breytingartillaga

um frv. til 1. um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr.
2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
Frá Pétri Sigurðssyni og Jóni Skaftasyni.
Við 3. tölulið ákvæða til bráðabirgða bætist:
Sjávarútvegsráðuneytið skal setja reglur um framkvæmd þessa liðar, þar sem
m. a. verði kveðið á um hvernig meta skuli það afurðamagn, sem framleitt hefur
verið úr hráefnisbirgðum loðnuverksmiðja eins og þær voru um miðnætti 15.
febrúar 1975.

Sþ.

[88. mál]

597. Þingsályktun

um landmælingastjórn ríkisins.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Samhljóða þskj. 96.

Ed.

598. Nefndarálit

[66. mál]

um frv. til laga um Sjóvinnuskóla Islands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frv. með þeim breytingum sem neðri deild hefur
á því gert.
Alþingi, 3. mai 1975.
Steingr. Hermannsson,
Halldór Asgrímsson,
fundaskr.
form., frsm.
Oddur Ólafsson.
Jón Árnason.
Jón Árm. Héðinsson.

Sþ.

599. Þingsályktun

Soffía Guðmundsdóttir.
Jón G. Sólnes.

[110. mál]

um nefndarskipan um áfengismál.
(Afgreidd frá Sþ. 7. mai.)
Alþingi ályktar að kjósa nú þegar nefnd manna, er hafi það verkefni að gera
úttekt á stöðu áfengismálanna í dag, sérstaklega með tilliti til hrikalegra afleiðinga
af ofneyslu áfengis, sem hvarvetna blasa við.
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Nefndin skal leitast við að gera tillögur til úrbóta, hún skal hraða störfum sem
mest og leggja bráðabirgðaálit og tillögur fyrir þingflokkana á næsta reglulegu
Alþingi.
Nefndin skal skipuð 5 mönnum eftir tilnefningu hvers þingflokks.

Nd.

600. Frumvarp til laga

[281. mál]

um breyting á iögum nr. 73 25. nóv. 1952, um tilkynningar aðsetursskipta.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr.
Aftan við 4. gr. laganna (2. gr. laga nr. 15 17. nóv. 1956) komi ný málsgrein,
svo hljóðandi:
Hver sá, sem hefur í hyggju að skipta um aðsetur á tímabilinu 16. nóvember
til 1. desember á ári hverju, skal tilkynna það hlutaðeigandi sveitarstjórn eigi
siðar en 15. nóvember, enda liggi þá fyrir, hvert hann flytur. Sama tilkynningarskylda hvílir á þeim, sem áformar að taka sér nýtt heimilisfang á fyrr greindu
tímabili, án þess að hann flvtji þangað aðsetur sitt að svo stöddu.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Nefndin flytur frv. þetta að beiðni Hagstofu íslands, en nefndarmenn hafa
óbundnar hendur um afgreiðslu málsins. Frv. fylgdi eftirfarandi greinargerð:
Samkvæmt lögum nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu, er þjóðskráin
færð fram til 1. desember árlega á grundvelli aðseturstilkynninga, skýrslna um
fæðingar, skírnir, hjónavigslur og mannslát og ýmissa annarra heimildargagna. 1
samræmi við þetta hafa tilkynningar um aðsetursskipti til nóvemberloka verið
teknar til greina við gerð ibúaskráa, sem gefnar eru út eftir þjóðskrá 1. desember.
Af þessum sökum hefur lokaátak við færsiu þjóðskrár fram til 1. desemher ekki
getað hafist fyrr en um þau mánaðamót. — Verki þessu verður að ljirka fyrir áramót, til þess að Skýrsluvélar ríkisins og Revkjavíkurborgar geti þá tekið við og
haft árituð framtöl allra gjaldenda og önnur skattálagningargögn tilbúin í tæka tíð
í janúar.
Áður fyrr gekk tiltölulega greiðlega að Ijúka framfærslu þjóðskrár á Hagstofunni fyrir áramót, en á síðustu árum hefur, vegna vaxandi gagnamagns og af öðrum
ástæðum, staðið alltæpt, að þetta tækist, og til þess hefur raunar þurft að láta vinna
meiri yfirvinnu en hóflegt getur talist, bæði í nóvember og desember.
Ákvæði þessa frumvarps miða að þvi að auka svigrúm Hagstofunnar til að
ljúka árlegri framfærshi þjóðskrár fyrir áramót. Gert er ráð fyrir. að þeir, sem
hafa í hvggju að flytja á timabilinu 16. nóvember til 1. desember á ári hverju, skuli
tilkynna það eigi síðar en 15. nóvember, enda liggi þá fyrir, hvert menn flytja.
Með þessu mundi iokaátak til árlegrar framfærsiu þjóðskrár geta hafist þegar nm
miðjan nóvember, eða tveimur vikum fyrr en hingað til. Af þessu leiddi, að unnt
yrði að draga verulega úr yfirvinnu við framfærslu þjóðskrár í nóvember og desember. Annar ávinningur af þessari brevttu tilhögun er sá, að með henni ættu
vinnuóhöpp á Hagstofunni, sem alltaf eru möguleg, ekki að geta leitt til þess, að
þjóðskráin verði of seint tilbúin til nauðsvnlegrar skattvinnslu í janúarmánuði.
Á það skal bent, að ákvæði þessa frumvarps fela ekki í sér neina nýja kvöð
á almenningi að heitið geti. Tilgangurinn með þessari breytingu er sá einn að
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heimila, að lokað verði fyrir árlega móttöku aðseturstilkynninga um miðjan nóvember, í stað þess að halda henni áfram til 1. desember, eins og skylt hefur verið
að gera hingað til.

Nd.

601. Lög

f25. mál]

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði.
(Afgreidd frá Nd. 7. maí.)
Samhljóða þskj. 28.

Sþ.

602. Tillaga til þingsályktunar

[282. mál]

um breytta tilhögun niðurgreiðslna á innlendum landbúnaðarafurðum.
Flm: Gylfi Þ. Gíslason, Benedikt Gröndal, Eggert G. Þorsteinsson,
Jón Árm. Héðinsson, Sighvatur Björgvinsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna, hvort ekki sé hægt að
verja því fé, sem nú er greitt úr ríkissjóði til þess að lækka söluverð innlendra
landbúnaðarafurða á innlendum markaði, þannig, að það annars vegar komi neytendum að betri notum og þá sérstaklega, að það verði til þess að stuðla að aukinni
kjarajöfnun, og hins vegar, að það komi í veg fyrir þá mismunun, sem núgildandi
niðurgreiðslukerfi veldur milli einstakra greina í landbúnaði, og eins, hvort ekki
megi beita þessu almannafé betur til þess að styðja við þá bændur, sem við erfið
kjör búa.
Könnun þessa skal ríkisstjórnin fela fulltrúum, kjörnum af eftirgreindum
samtökum: Alþýðusambandi Islands, Bandalagi starfsmanna rikis og bæja, Bandalagi háskólamanna, Stéttarsambandi bænda, Framleiðsluráði landbúnaðarins og Búnaðarfélagi íslands, einum frá hverju þessara samtaka. Rikisstjórnin skipar formann
nefndarinnar.
Greinargerð.
íslenskar landbúnaðarvörur hafa verið greiddar niður á innlendum markaði
í áratugi. Upphaflega var fraið inn á þessa braut til þess að koma í veg fyrir hækkun
verðs landbúnaðarafurðanna og þau áhrif, sem það mundi hafa til hækkunar á
vísitölu framfærslukostnaðar. Á þeim árum voru innlendar landbúnaðarafurðir
stærri þáttur í útgjöldum vísitölufjölskyldunnar en siðar varð og nú á sér stað,
svo að vísitalan var mjög viðkvæm fyrir breytingum á verði landbúnaðarafurða,
eins og hún er raunar enn, þótt ekki sé í jafn ríkum mæli.
í fyrstu voru þessar niðurgreiðslur ekki verulegar. En þær fóru smám saman
vaxandi, og á síðari árum hafa þær aukist stórlega. Á árinu 1947 námu niðurgreiðslurnar tæplega 3 800 millj. kr. Á þessu ári er áætlað, að þær muni nema 4 200—4 300
millj. kr., miðað við þær niðurgreiðslur, :em nií eru í gildi.
Aukning niðurgreiðslanna hefur jafnan verið rökstudd með sama hætti og
þegar þær voru fyrst teknar upp. Niðurgreiðslurnar hafa verið hagstjórnartæki
stjórnvalda í baráttu við vaxandi dýrtið. Þeim hefur verið ætlað að koma i veg
fyrir hækkun vísitölu framfærslukostnaðar með sérstöku tilliti til þess, að kaupgjald hefur lengst af verið tengt brevtingum á framfærsluvisitölu, með nokkrum
takmörkunum þó, að þvi er :nertir þátt kaupgjalds bænda í afurðaverði. Það eru
því að sjálfsögðu fyrst og fremst neytendur, sem notið hafa þess í lægra verði á
innlendum landbúnaðarafurðum, að ríkisvaldið hefur varið miklu af fé skattgreið-
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enda til niðurgreiðslna. Á hinn bóginn hafa framleiðendur landbúnaðarafurða notið
þess á óbeinan hátt, að vörur þeirra hafa verið til sölu á miklu lægra verði en ella,
ef engar eða minni niðurgreiðslur hefðu átt sér stað. Innlendar landbúnaðarvörur
hafa með þessum hætti orðið samkeppnishæfari en ella við erlendar matvörur.
Niðurgreiðsiur á innlendum landbúnaðarafurðum tiðkast víða um lönd. Sums
staðar er ástæðan hliðstæð þeirri, sem hér hefur ráðið stefnunni. Verið er að halda
niðri verði á mikilvægum og hollum nej’sluvörum almennings. Annars staðar er
verið að vernda innlenda landbúnaðarframleiðslu gegn samkeppni af hálfu erlends
landbúnaðar. Slíku er ekki til að dreifa hér, þar eð bannaður er innflutningur allrar
erlendrar landbúnaðarvöru, sem framleidd er í landinu sjálfu. Hér er hlutverk niðurgreiðslnanna fyrst og fremst að halda niðri innlendu verðlagi, að koma í veg fyrir
hækkun á framfærslukostnaði, sem ella mundi eiga sér stað.
Þegar niðurgreiðslur eru hvorki verulegur hluti af framleiðsluverði afurðanna
né heldur af tekjum þeirra neytenda, sem þær kaupa, má segja, að þær hafi ekki
teljandi efnahagsáhrif umfram það, sem þeim er ætlað, þ. e. að hafa áhrif til verðlagslækkunar frá því, sem ella ætti sér ;tað. En þegar niðurgreiðslur eru orðnar
mjög miklar, fara þær að hafa alls konar aukaáhrif, sem ekki var gert ráð fyrir
í upphafi né ætlast til.. Niðurgreiðslur á íslenskum landbúnaðarvörum eru nú orðnar
hlutfallslega meiri en tíðkast í nokkru nálægu landi, og á það við, hvort sem miðað
er við framleiðslukostnað þeirra innanlands eða tekjur neytenda. Á síðasta framleiðsluári, árinu 1973—74, mun heildsöluverð islenskra landbúnaðarafurða hafa
numið um 11 500 millj. kr. Niðurgreiðslur á þessum vörum innanlands námu um
3 000 millj. kr. eða 26% heildsöluverðsins. Á framleiðsluárinu 1974—75 má gera
ráð fyrir, að heildsöluverð afurðanna verði um 15 000 millj. kr. Miðað við þær reglur
um niðurgreiðslur, sem nú eru í gildi, nema þær um 4 000—4 200 millj. kr. á þessa
framleiðslu á ársgrundvelli, og svarar það til 26—27% heildsöluverðsins. Ráðstöfunartekjur heimilanna á þessu ári má áætla um 105—110 millj. kr. Niðurgreiðslurnar
nema því um 4% af heildarupphæð tekna heimilanna.
Áhrif niðurgreiðslnanna á einstakar vörutegundir sést best, ef athugað er,
hvað nokkrar helstu landbúnaðarafurðirnar mundu kosta, ef þær væru ekki greiddar
niður, og hver áhrif niðurgreiðslurnar hafa á útsöluverðið. Súpukjöt mundi nú
kosta óniðurgreitt 509 kr. kg. Niðurgreiðsla nemur 155.90 kr. eða 37% af verðinu
óniðurgreiddu. Mjólk mundi kosta 65.13 kr. lítrinn, ef hún væri ekki greidd niður.
Niðurgreiðslan nemur 32.13 kr. eða 49% af verðinu óniðurgreiddu. Neytandinn
greiðir því um helming þess, sem mjólkin kostar raunverulega. 45% ostur mundi
kosta 467 kr. hvert kg. Niðurgreiðslan nemur 90 kr. eða 19%. Smjör mundi kosta
845 kr. Niðurgreiðslan nemur 47% eða næstum helmingi raunverulegs verðs. Á hinn
bóginn er hvorki nautakjöt, svínakjöt né alifuglakjöt greitt niður. Þessar Jandbúnaðarafurðir greiðir neytandinn fullu verði.
Þegar niðurgreiðslur eru orðnar svo miklar sem hér um ræðir, hljóta ýmsar
spurningar að vakna. Að því er neytanda snertir, hlýtur spurningin að vera sú,
hvort svo miklar niðurgreiðslur sem hér um ræðir torveldi honum ekki að hagnýta
tekjur sinar á þann hátt, að hann hafi af þeim sem mest notagildi. Til þess að njóta
þess hagræðis, sem ríkisvaldið vill veita honum með því að verja jafngífurlegum
fjárhæðum og raun ber vitni til niðurgreiðslna, verður hann að kaupa hinar niðurgreiddu vörur til þess að njóta hagræðisins. Hann nýtur hagræðisins t. d., ef hann
kaupir súpukjöt, en hann nýtur einskis hagræðis, ef hann kaupir kjiikling, svo að
ekki sé talað um einhverja aðra vöru, t. d. innlenda iðnaðarvöru, svo sem fatnað,
hreinlætisvöru eða húsgagn, sem hann kann fremur að kjósa en matvöru. Mjög
miklar niðurgreiðslur knýja neytendur m. ö. o. til neysluvals, sem verið getur,
að þeir kæri sig ekki um og telji i raun og veru rýra raungildi tekna sinna. Þá
hlýtur sú spurning einnig að vakna, hvort ástæða sé til þess að greiða tekjuháu fólki
jafnmikið fé í niðurgreiðslur og á sér stað, þegar þær hafa náð þeim gifurlegu upp-

hæðum, sem nú er varið í þessu skyni. Tiltölulega litlar niðurgreiðslur á matvælum
hafa ekki teljandi áhrif á raunverulega tekjuráðstöfun og tekjuskiptingu. Neysla
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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þeirra, sem háar tekjur hafa, er auðvitað meiri en hinna, sem lægri hafa tekjur,
einnig neysla þeirra af matvælum, þótt eflaust sé meiri munur á annarri neyslu.
Af þessu leiðir að sjálfsögðu, að þeim mun meiri sem niðurgreiðslur eru, þeim
mun meira fá hinir tekjuhærri i sinn hlut af þeirri heildarfúlgu, sem ríkisvaldið
ver til niðurgreiðslna, en hinir tekjulægri hlutfallslega minna.
Að þvi er framleiðendur landbúnaðarafurða snertir vakna tvær spurningar í
sambandi við hinar miklu niðurgreiðslur. Þær eru mjög misjafnar á einstakar landbúnaðarafurðir og skapa því framleiðendum mjög misjöfn söluskilyrði. Samkeppnisaðstaða einstakra greina innan landbúnaðarins hefur verið gerð mjög ójöfn. Vissar
kjöttegundir, svo sem nautakjöt, svinakjöt og fuglakjöt, eru svo dýrar miðað við
kindakjöt, að sala hinna fyrr nefndu kjöttegunda hefur dregist mjög saman, meira
að segja í svo rikum mæli, að slíkum búrekstri cr stefnt i hættu. Hin spurningin,
sem vaknar, er sú, hvort óeðiilega lágt söluverð á vissum landbúnaðarafurðum,
miðað við framleiðslukostnað, hvetji bændur ekki til fjárfestingar og framleiðslu,
sem eigi siðar meir eftir að reynast óarðbær, þar eð afurðirnar reynist ekki seljanlegar, ef dregið yrði úr niðurgreiðslum, en svo miklar niðurgreiðslur sem hér eiga
sér nú stað geta ekki staðið til frambúðar. Hefur þá bænda verið freistað til framkvæmda og framleiðsluhátta, sem skaða þá fjárhagslega síðar.
Enn eitt sjónarmið verður að hafa í liuga í þessu sambandi. Á undanförnum
árum hefur landbúnaðarframleiðsla vaxið mun meir en eftirspurn innanlands. Hefur
eftirspurnin þó einmitt vegna sivaxandi niðurgreiðslna vaxið talsvert meir en ella
hefði átt sér stað. Þetta hefur haft í för með sér, að útflutningur landbúnaðarafurða
hefur farið mjög vaxandi á undanförnum árum. Af margvíslegum ástæðum er við
þvi að búast, að nokkrar sveiflur verði á framleiðslu helstu afurða landbúnaðarins
frá ári til árs. Áður fyrr urðu bændur að bera tjón af því sjálfir, ef selja þurfti
afurðir þeirra úr landi og minna fékkst fyrir þær á erlendum markaði en innanlands. Síðar var það lögheimilað, að hækka mætti verð á innanlandsmarkaði á einstökuin afurðum, sem væru fluttar út fyrir lægra verð en innanlandsverð, þannig
að bændur fengju sama verð fyrir vöruna, hvort sem hún væri seld innanlands
eða erlendis. Neytendum þótti þessi skipan mjög óeðlileg, og var hún gagnrýnd.
Voru þá sett lög um, að rikið skyldi greiða mismun þess, sem útflutningsverð
kynni að vera lægra en heildsöluverð innanlands, ef verðmunurinn færi fram úr 10%.
Þessi lagaheimild hefur verið framkvæmd þannig, að þetta eigi ekki aðeins við
um hverja einstaka afurðategund, eins og upphaflega var gert ráð fyrir, heldur sé
ríkissjóði skylt að greiða allt að 10% af heildarverðmæti landbúnaðarframleiðslunnar
í útflutningsbætur, ef útflutningsverð revnist lægra en heildsöluverð innanlands.

Þessi túlkun hefur valdið þvi, að framleiðsla landbúnaðarafurða fyrir erlendan
markað hefur haldið áfram að aukast á undanförnum árum, þótt verð erlendis
sé ekki nema nokkur hluti af heildsöluverðinu innanlands. Ákvæðum, sem upphaflega
var ætlað að tryggja, að framleiðsla tiltekinnar vörutegundar færi ekki nema að
vissu marki fram úr innanlandsþörfinni, hefur verið beitt þannig, að heildarframleiðslan getur farið 10% fram úr innanlandsþörfinni, en ríkissjóður greiðir mismun
útflutningsverðs og heildsöluverðs innanlands. hversu mikill sem sá munur kann
að vera. Útflutningur kjöts var á siðasta framleiðsluári, 1973—74, 2795 smál. eða
24% af heildarframleiðslunni, sem nam 11721 smál. Ekki eru enn fyrir hendi tölur
um, hversu mikill hluti framleiðslukostnaðarins innanlands fékkst fyrir þetta útflutta kjöt. En tölur eru til um árið á undan, 1972—73. Þá nam litflutningurinn
einnig 24rr af heildarframleiðslunni, en verðið, sem fékkst fyrir útflutta kindakjötið, nam 67.2% af innlendu kostnaðarverði. Verðið, sem fékkst fvrir litflutta
osta, nam hins vegar aðeins 26.9% af innlendu kostnaðarverði.
Á þessu ári er gert ráð fyrir, að útflutningsbætur í heild muni nema um 1 200
millj. kr. Er auðséð, að svo getur ekki orðið til frambúðar. Sú spurning hlýtur að
vakna, hvort ekki séu tengsl milli mikillar aukningar niðurgreiðslnanna á undanförnum árum og þeirrar aukningar landbúnaðarframleiðslunnar, sem haft hefur
sivaxandi útflutning landbúnaðarafurða í för með sér.
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Um það ætti ekki að þurfa að vera ágreiningur, að yfir 4 000 millj. kr. niðurgeriðslur á landbúnaðarvörum innanlands og um 1 200 millj. kr. útflutningsbætur
á útfluttar landbúnaðarvörur séu orðið efnahagsvandamál, sem brýn þörf sé orðin
á að athuga vandlega, þótt niðurgreiðslurnar innanlands séu að visu annars eðlis
en útflutningsuppbæturnar, þar eð hinum fyrr nefndu er ætlað að lækka söluverð
til neytenda, en hinum siðar nefndu að auka tekjur bænda. Engu að siður er í báðum
tilfellum um að ræða vandamál tengt landbúnaðinum, sem réttlætir, að athugað sé,
hvort samband sé milli þeirra og þá með hverjum hætti.
Það, sem brýnast er þó að athuga í þessu sambandi, er, hvort ekki mætti nýta
þá rúma fjóra milljarða króna, sem nii er varið til niðurgreiðslna á islenskum landbúnaðarafurðum i þágu neytenda, þannig, að það komi þeim að betri notum en nú á
sér stað og stuðli að aukinni kjarajöfnun. Leið, sem kæmi til greina í þessu sambandi
og væri gaumgæfilegrar athugunar verð, væri fólgin í því, að í stað þess, að kjör
neytenda séu bætt með þvi að lækka verð landbúnaðarafurðanna, sem nú eru
greiddar niður, verði neytendum greidd í peningum sú fjárhæð, sem ríkissjóður
nii ver til niðurgreiðslna, og neytendum síðan í sjálfsvald sett, hvernig þeir ráðstöfuðu þeim. Ætti þá að sjáífsögðu ekki að greiða tekjuskatt eða útsvar af þessum
greiðslum né heldur ætti opinberum aðilum að vera heimilt að taka þetta fé til
greiðslu opinberra gjalda.
Svo sem áður segir, er nú á þessu ári gert ráð fyrir um 4 200—4 300 millj. kr.
niðurgreiðslum á innlendum landbúnaðarvörum. Landsmenn, eldri en 16 ára, munu
vera um 147 000 og yngri menn um 71 000. Til þess að veita einbverja hugmynd um,
hvaða tölur hér gætu komið til greina, mætti taka sem dæmi, að niðurgreiðslunum
vrði skint jafnt á alla einstaklinga, eldri en 16 ára. hvort sem þeir eru skattgreiðendur eða ekki og hvort sem um er að ræða fólk, sem vinnur utan heimilis, eða
konur, sem vinna heimilisstörf, og að greiðslur yngri einstaklinga vrðu helmingi
lægri. Kæmu þá 23 000 kr. í hlut hvers fulorðins manns eða konu og 11500 kr. í
hlut yngra fóíks. Hjón með 3 börn fengju þannig um 80 000 kr. sem greiðslu vegna
hlutdeildar sinnar í niðurgreiðsluupphæð fjárlaganna, en vrðu hins vegar að greiða
óniðurgreitt verð fyrir þær landbúnaðarafurðir, sem fjölskyldan keypti.
Ýmis rök hníga að þvi, að nevtendur teldu það auka raungildi tekna sinna að
geta ráðið því sjálfir, hvernig þeir ráðstafa þeim tekjum, sem rikisvaldið ætlar þeim
til þess að vega á móti vaxandi dýrtið, i stað þess að þurfa að verja þeim til kaupa
á fáum tilteknum vörum til þess að verða aðnjótandi þeirra fríðinda, sem þeir eru
taldir eiga rétt á. Augljóst er, að það er ekki kostnaðarauki fyrir ríkissjóð að
greiða neytendum niðurgreiðsluna beint i peningum í stað þess að verja sömu
upphæð til lækkunar vöruverðs. Ef greiðslurnar væru látnar fara um hendur
Trvggingastofnunar ríkisins. er ekki víst, að kostnaður við framkvæmdina yrði
meiri en hann er nú við framkvæmd niðurgreiðslnanna. Ef greiðslurnar yrðu hafðar
jafnháar til einstaklinga án tillits til tekna, eins og sjálfsagt virðist vera, leiddi slík
ráðstöfun tvímælalaust til kjarajöfnunar, miðað við núgildandi niðurgreiðslukerfi.
Þá er þess siðast en ekki sist að geta í sambandi við slika breytingu á niðurgreiðslunum, að afnumið yrði misrétti það, sem nú ríkir milli einstakra frarileiðenda landbúnaðarafurða. Allir stæðu þeir þá eins að vigi á markaðnum. Nevtandinn
fengi þá vöru, sem hann helst kýs, miðað við kostnaðarverð, og framleiðsla landbúnaðarins beindist smám saman inn á þær brautir, sem nevtendur óska.
Auðvitað vrði hér um róttæka breytingu að ræða á mikilvægum þætti i efnahagskerfi þjóðarinnar. Ekki vrði þó hér um algert nýmæli að ræða. Á fimmta áratugnum var um tíma greiddur svo nefndur „kjörstvrkur“ i stað þess að auka niðurgreiðslur á kjöti. En engu að siður er hér um svo viðamikil inál að ræða, að ekki
ber að framkvæma slika brevtingu nema að vandlegri athugun undangenginni. Þess
vegna er í tillögu þessari lagt til, að belstu samtök nevtenda og framleiðenda tilnefni fulltrúa í nefnd til þess að kanna hinar ýmsu hliðar málsins.
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603. Frumvarp til laga

[226. mál]

um hússtjórnarskóla.
(Eftir 2. umr. í Ed., 7. maí.)
I. KAFLI
Markmið, námstími.
1. gr.

Hlutverk hússtjórnarskóla er að veita verklega og hóklega menntun i hagnýtum
greinum heimilisfræða og búa nemendur undir:
1. Hirðingu og umönnun heimilis og fjölskyldu.
2. Störf og þjónustu i hússtjórnargreinuin og félagsmálum.
3. Framhaldsnám í æðri skólum, t. d. kennaraskólum, félagsmálaskólum, fósturskólum, hjúkrunarskólum, hótelskólum o. fl.
Enn fremur að veita nemendum á skyldunámsstigi kennslu í heimilisfræðum svo
og framhaldsskólanemendum, ef þeir hafa slíkt nám sem valgrein, og skal kveða
nánar á um þetta í reglugerð.
Kennslan skal miða að því að þroska sjálfstæði, dómgreind og félagsanda nemenda, jafnframt skal hvetja þá til þess að varðveita menningararf þjóðarinnar.
2. gr.

Starfstími hússtjórnarskóla skal vera 28—36 vikur samkvæmt nánari ákvörðun
menntamálaráðuneytis — kennsia og próf — þar sem verkleg kennsla skiptist i
þrjár annir: matreiðslu, sauma og þvott og ræstingu, en bóknám dreifist jafnt á
allan námstímann. Þó getur ráðuneytið ákveðið frávik frá þessu. Um nánari skiptingu í verklegt og bóklegt nám skal ákveða í reglugerð.
3. gr.

Stofna má til framhaldsnáms í hússtjórnar- og heimilisfræðum fyrir þá, sem
hyggjast veita forstöðu mötuneytum og viststofnunum. Menntamálaráðuneyti ákveður
hvort og hvenær stofna skuli til sliks framhaldsnáms og setur í reglugerð ákvæði
um námsgreinar og iengd námstíma.
II. KAFLI
Inntökuskilyrði, námsgreinar og próf.
4. gr.

Inntökuskilyrði skulu vera þessi:
a) Að nemandinn hafi lokið skyldunámi grunnskóla.
b) Að nemandinn sýni læknisvottorð um að hann sé eigi haldinn neinum andlegum eða likamlegum kvilla eða annmarka, er hamli honum í námi eða starfi
að dómi skólastjóra og skóianefndar. Skólarnir eru bæði fyrir stúlkur og pilta.
5. gr.

I hússtjórnarskólum skal veita kennslu i þvi námsefni, sem hér er talið, sbr.
þó 15. gr.:
a) Islensku, dönsku, ensku og stærðfræði.
b) Manneldisfræðigreinum.
c) Hagfræðigreinum og verkstjórn.
d) Uppeldis- og félagsfræðigreinum.
e) Heilbrigðisfræðigreinum og umhverfisvernd.
f) Handiðagreinum.
I reglugerð skal ákveða nánar um fjölda námsgreina og hvað kenna skal í hverri
grein.
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6. gr.

Próf skal halda í lok hverrar annar. Þau skulu vera samræmd í ákveðnum fjölda
námsgreina, sem menntamálaráðuneytið ákveður hverju sinni. 1 reglugerð skal setja
ákvæði um samræmingu prófa og námsbækur. Um próf og einkunnir skal setja
ákvæði í reglugerð. Menntamálaráðuneyti skipar prófdómara að fengnum tillögum
skólastjóra.
Eins árs nám í hússtjórnarskóla skal veita sömu réttindi til framhaldsnáms
og eins árs nám í almennum framhaldsskóla að loknu skyldunámi.
III. KAFLI
Skólastjórn og kennarar.
7. gr.

Menntamálaráðuneyti ler með yfirstjórn hússtjórnarskóla. Menntamálaráðherra
skipar skólastjóra að fengnum tillögum skólanefndar. Hann skipar einnig fasta
kennara, að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar. Til þess að verða settur
eða skipaður skólastjóri eða kennari við hússtjórnarskóla þarf kennarapróf frá
Húsmæðrakennaraskóla íslands, Hússtjórnarkennaraskóla Islands, Kennaraskóla Islands, Kennaraháskóla Islands eða frá hliðstæðri menntastofnun erlendis, og einnig
má setja eða skipa þá sem ltennara, er lokið hafa prófi frá vefnaðarkennaradeild
Myndlista- og handíðaskóla íslands. Þá eina má setja skólastjóra, er gegnt hafa
kennslu í að minnsta kosti eitt ár.
8. gr.

Við hússtjórnarskóla skal slarfa skólancfnd, sem menntamálaráðuneytið skipar,
og starfar hún samkvæmt erindisbréfi, er ráðuneytið setur. Formann skal skipa án
tilnefningar, en tvo ncfndarmanna skal skipa samkvæmt tilnefningu héraðssambands
kvenfélaga í byggðarlagi skólans, tvo tilnefnda af viðkomandi landshlutasamtökum
og tvo tilnefnda af nemendum úr hópi reglulegra nemenda skólans. Tilnefning
nemendafulltrúa gildir til eins árs, en annarra nefndarmanna til fjögurra ára. Sjö
varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skólastjóri á rétt til setu á fundum, skólanefndar með tillögurétti og málfrelsi, nema þegar fjallað er um mál, er varða hann
persónulega.
9. gr.

Skólastjóri fer með stjórn hússtjórnarskóla samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum þar um og í samræmi við erindisbréf, cr menntamálaráðuneytið setur. Hann
ræður stundakennara og annað starfsfólk með samþykki menntamálaráðuneytis.
Skólastjóra til aðstoðar skal vera kennararáð. í kennararáði skulu vera allir fastráðnir kennarar skólans og skólastjóri, sem er sjálfkjörinn formaður. Heimilt er
nemendum að kjósa úr sínum hópi einn til tvo fulltrúa i kennararáð til ráðuneytis
um málefni nemenda.
10. gr.

Skólastjóri og kennarar eru embættismenn rikisins og taka laun samkvæmt gildandi kjarasamningum á hverjum tíma.
11. gr.
Heimilt er skólastjóra að kveðja kennara sér ti] aðstoðar við eftirlit og umsjón
í skólanum. Enn fremur skulu kennarar starfa með nemendum utan kennslustunda í
samráði við skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans eftir þvi, sem ástæður
leyfa og ákveðið er í reglugerð og erindisbréfi. Má þá fækka skyldustundum kennara
svo og vegna mikillar heimavinnu eða annarra aukastarfa, að fengnu samþykki
menntamálaráðuneytis.
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Orlof.
12. gr.
Nú óskar kennari að hverfa l'rá störfuni um skeið til að efla þekkingu sina
eða kennarahæfni, og skal hann þá senda rnenntainálaráðuneytinu beiðni um orlof
ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofstímanum, sem skal notaður til a) reglulegs náms í viðurkenndri menntastofnun, eða b) a. m. k. tveggja
mánaða námsferðar, sem skipulögð er og/eða boðið til af aðila eða stofnun, sem
menntamálaráðuneytið viðurkennir.
Ef menntamálaráðuneytið tclur umsókn og greinargerð kennara fullnægjandi,
getur það veitt honum orlof allt að einu ári með föstum embættislaunum.
Menntamálaráðuneytið getm' veitt kennara, er orlof hlýtur, styrk til að standa
straum af kostnaði við ferðalög og námsdvöl í sambandi við orlofið, ef hann ver
því til að stunda reglulegt nám við viðurkennda menntastofnun eða til námsferðar,
sem hann nýtur ekki sambærilegs styrks til frá öðrum aðilum. Þá getur menntamálaráðuneytið auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir sig tiltekið nám, gegn
veitingu orlofs og/eða sérstakra styrkja. Styrki til viðbótar orlofi má veita af fé
þvi, sem í fjárlögum er hverju sinni ætlað til að kosta orlof kennara. Þá getur
menntamálaráðuneytið eða aðrir aðilar í samstarfi við það efnt til allt að þriggja
vikna námsferða með hópum kennara á þeim árstima, sem skólar hérlendis starfa
ekki, og veitt af orlofsfjárveitingu styrk, sem nemur allt að % af áætluðum ferðaog dvalarkostnaði þeirra kennara, sem þátt taka í slíkum hópferðum.
Orlof skv. 2. mgr. má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 10 ár, settur
eða skipaður. Skemmra orlof en 4 mánuðum nemur, til tiltekins náms eða náinsferða skv. 3. málsgr., má veita kennara, sem gegnt hefur embætti í 5 ár, settur eða
skipaður. Enginn kennari getur fengið á starfsævi sinni hærri fjárhæð í orlof en
nemur tveggja ára embættislaunum.
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd orlofs kennara. Skal
þess gætt eftir föngum, að umsóknir og ákvarðanir um orlof berist réttum, aðilum
tímanlega og að orlof torveldi ekki störf skólanna yfirleitt. Að orlofi loknu er
kennurum skylt að senda ráðuneytinu skýrslu um störf sín og nám á orlofstimanum,
og er ráðuneytinu heiinilt að birla slíkar skýrslur. Skilyrði má setja þeim, sem
hljóta orlof og/eða styrk til reglulegs nárns, að þeir starfi að náminu loknu að skólamálum eða kennslu á íslandi minnst þrjú ár.
Ákvæði þessarar greinar taka einnig til skólastjóra.
IV. KAFLI'
Fjármál.
13. gr.

Hússtjórnarskólar skulu vera ríkisskólar og kostaðir að fullu úr ríkissjóði.
Nemendur skulu þó greiða efniskostnað vegna verklegrar kennslu og kostnað við
mötuneyti svo sem gert er í öðrum heimavistarskólum. Nemendur greiði einnig húsaleigu samkvæmt ákvörðun menntamálaráðuneytisins.
14. gr.

Miðá skal stærð hússtjórnarskóla við það, að þar sé kennsluaðstaða og annað
húsrými fyrir að minnsta kosti 36—40 nemendur. Þar sem sá fjöldi reglulegra
nemenda hefur eigi verið síðastliðin tvö ár, getur ráðuneytið ákveðið að skólinn skuli
eigi rekinn um sinn eða í öðru formi svo sem námskeiðum. Ef hússtjórnarskóli
er eigi rekinn, er heimilt að nota eignir hans til annarrar menningarstarfsemi. I
verklegum greinum, skal nemendafjöldi ekki vera lægri en 12 í hópi að jafnaði.
Að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefnda skal menntamálaráðuneyti sjá
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skólanum fyrir nauðsynlegu húsnæði, er nægi til allrar starfsemi þeirra ásamt
heimavist og íbúðum handa starfsliði, þar sem þess gerist þörf, eftir því sem fé
er veitt til í fjáiiöguin. Hússtjórnarskólunum skal á saina hátt séð fyrir nægilegum
kennslutækjum og bókasafni, sem nemendur hafa aðgang að.
í reglugerð skal ákvcða nánar um lágmarksbúnað skólanna.
V. KAFLI
Handíðaskóli.
15. gr.
Stofna skal 36 vikna liandíðaskóta, þegar fé er til þess veitt i fjárlögum.
Námsefni skal í meginatriðum vera hliðstætt því, sem, er í öðrum hússtjórnarskóluin, sbr. 5. gr., en þó skat sérstök áhersta lögð á handíða- og textilgreinar.
Heimitt er að ráða kennara við skólann, sem sérstaktega eru þjálfaðir til handíða- eða teiknikennslu, án þess að þeir uppfylli skilyrði 7. gr.
í reglugerð skal ákveða nánar um fjölda námsgreina og hvað kenna skal í
hverri grein.
Að öðru leyti gilda sömu ákvæði um handíðaskólann og aðra hússtjórnarskóla.
VI. KAFLI
Námskeið.
16. gr.

Heimilt er að starfrækja i hússtjórnar- og handíðaskóla námskeið með mismunandi námsefni og stundafjölda, svo sem framhaldsnámskeið í sérgreinum og
námskeið fyrir starfshópa, sem vilja afta sér menntunar á afmörkuðum sviðum
heimilisfræða og handíða, heimilishjálpar o. fl.
Setja skal reglugerð um starfsemi þeirra hússtjórnarskóla, sem starfa eftir föstu
námskeiðafyrirkomulagi, svo og önnur námskeið, enda hafi menntamálaráðuneyti
samþykkt námskeiðshald, námsefni og námskeiðsgjöld.
VII. KAFLI
Ýmis ákvæði.
17. gr.
í reglugerð skal setja ákvæði um heitsuvernd í skólunum.
18. gr.

Menntaniálaráðuneytið sctur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga
þessara. Má setja hverjum skóla sérstaka reglugerð og ákveða þeim mismunandi
verkefni, t. d. einungis kennslu í formi námskeiða með lausráðnu starfsliði svo og
að skólarnir taki að sér hússtjórnarkennslu þá, sem fram á að fara í grunnskólum,
og önnur slík verkefni, ef henta þykir.
19. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda að því er varðar þá húsmæðraskóla, sem nú eru starfandi, jafnóðum og samið hefur verið um yfirtöku rikissjóðs á skuldum þeirra og eignum, ef forráðamenn þeirra æskja, að skólarnir komi
undir ákvæði laga þessara. Þangað tit skulu um þá gilda áfram lög nr. 49/1946,
um húsinæðrafræðslu, og lög nr. 49/1967, um skólakostnað.
Yfirtöku rikissjóðs á eignum og skutduin skótanna fylgir ekki kvöð um, að þeir
verði reknir áfram sem húsmæðra(hússtjórnar)skólar, nema umsóknir um skólavist fullnægi því lágmarki, sem nauðsynlegt telst á hverjum tíma til þess að slíkur
skóli verði rekinn.
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Ed.

604. Frumvarp til laga

[211. mál]

um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna.
(Eftir 2. unir. í Ed., 7. inaí.)
1. gr.
Vinna skal að heftingu landbrots og liindra önnur spjöll á nytjalandi af völdum vatna með fyrirhleðslum og lagfæringum á árfarvegum, svo sem fyrir er mælt
i lögum þessum.
2. gr.
I hverri sýslu skal starfa matsnefnd skipuð fulltrúa Búnaðarfélags íslands
og Vegagerðar ríkisins.
Matsnefndir skulu fylgjast með landbroti og hættu á landspjöllum af völdum vatna. Þær skulu taka við erindum frá landeigendum,, sem telja nytjalönd
sín eyðast eða vera í yfirvofandi hættu af þessum sökum.
Matsnefndir skulu semja álitsgerð um varnarframkvæmdir samkvæmt 1. gr.
fyrir 1. maí ár hvert. Skal þar koma fram áætlaður kostnaður við fyrirhleðslur
og aðrar lagfæringar á árfarvegum í sýslunni fyrir næsta ár eða fleiri, ef um
meiri háttar framkvæmdir er að ræða. Enn fremur sé gefin stutt lýsing á tilhögun fyrirhugaðra framkvæmda á hverjum stað.
Álitsgerðina skal matsnefnd senda til landbúnaðarráðuneytisins, en afrit af
henni til Vegagerðar ríkisins, Búnaðarfélags íslands, búnaðarsambands sýslunnar
og þeirra landeigenda, sem hlut eiga að máli.
3. gr.
Vegagerð rikisins skal annast verkfræðilegan undirbúning, þegar um meiri
háttar framkvæmdir cr að ræða samkvæmt ákvæðuin þessara laga.
1 því skyni skal hún, þegar við verður komið, afla sér sérhæfðra starfskrafta
á þessu sviði svo og til að gera vatnafræðilegar alhuganir á því, hvernig heppilegast er að vinna gegn ágangi vatna.
4. gr.

Rikissjóður greiðir % hluta kostnaðar við undirbúning og framkvæmdir samkvæmt því, sem ákveðið er í fjárlögum hverju sinni. Landeigendur, sem hag hafa
af varnaraðgerðum á landi sínu eða landsnytjum, greiða % hluta, sem skiptist á
milli þeirra að tiltölu við það, hvers virði hagurinn verður hverjum þeirra talinn.
Verði ekki samkomulag um skiptingu á kostnaðarhluta landeigenda, skera matsnefndir úr. Ef ágreiningur verður innan matsnefndar, skipar ráðherra oddamann
og ræður þá afl atkvæða niðurstöðu. Framkvæmdum má fresta, ef ekki er samkomulag um þær eða kostnaðarskiptingu milli landeigenda.
5. gr.

Nú þarf ineð fyrirhleðslum eða á annan hátt að stöðva landbrot, sem stofnar
opinberum mannvirkjuin, svo sem vegum, í hættu, og greiðir ríkissjóður þá allan
kostnað, enda þótt í landi einstaklinga sé. Á sama hátt greiðir rikissjóður að fullu
kostnað við framkvæmdir, sem vinna þarf til þess að hindra landbrot eða ágang
vatns, sem hefst vegna aðgerða opinberra aðila, t. d. þar sem þrengt er að ám við
vega- og brúargerðir, straumrennsli breytist vegna efnistöku úr árfarvegi o. s. frv.
6. gr.

Þar sem framkvæmdir samkv. lögum þessum kunna að snerta veiði eða fiskræktarmöguleika í viðkomandi vatni, er skylt að kynna framkvæmdaáætlanir fyrir
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stjórn viðkomandi veiðifélags, þannig að þeim gefist kostur á að gefa um þær umsögn.
7. gr.
Nú telur matsnefnd, að ekki megi dragast að hefja framkvæmdir, vegna yfirvofandi skemmda á nytjalandi, og skal það þá heimilt, enda komi samþykki landbúnaðarráðuneytisins til. Framlög til slikra framkvæmda skulu njóta forgangs á
fjárlögum næsta árs.
8. gr.
Vegagerð rikisins sér um byggingu og viðhald mannvirkja samkvæmt fjárveitingum á fjárlögum hverju sinni. Vegagerðin skal og annast greiðslu á hluta ríkisins af framkvæmdakostnaði, að því marki, seni fjárlög heimila.
9. gr.
Bætur fyrir landspjöll vegna framkvæmda, t. d. ef vatni er veitt á land annars
manns, skal telja með kostnaði við verkið. Bætur skal ákveða með mati eftir ákvæðum vatnalaga, nr. 15 frá 1923, ef eigi semur.
10. gr.
Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn mála samkvæmt lögum þessum.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

11. gr.

605. Frumvarp til laga

[115. mál]

um breyting á lögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953.
(Eftir 2. umr. i Ed., 7. maí.)
1. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Ákvæði laga þessara gilda ekki um flugsteinolíu og flugvélabensín til utanlandsflugs.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

[53. mál]

606. Lög

um breyting á lögum nr. 20 8. mars 1954, um vátryggingarsamninga.
(Afgreidd frá Nd. 7. maí.)
Samhljóða þskj. 56.

Sþ.

607. Tillaga til þingsályktunar

[283. mál]

um lagningu aðalflutningslinu milli Grímsárvirkjunar og Hornafjarðar.
Flm.: Þorsteinn Þorsteinsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, að á árinu 1976 verði hafist handa
um lagningu aðalflutningslínu milli Grímsárvirkjunar og Hornafjarðar og tryggt
verði nægilegt fjármagn til framkvæmdanna.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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G r e i n a r g e r ð.
Fyrir atbeina fyrrverandi orkumálaráðherra var liafist handa ura að nýta enn
frekar en orðið var innlenda orku til húsahitunar og lagður grundvöllur að því
markmiði. Á þeim svæðum, þar sem jarðvarini var ekki fyrir hendi, þótti einsýnt
að raforkan ein leysti þetta viðfangsefni. Þannig var m. a. ástatt á Austurlandi.
Austurland hefur lengi búið við vöntun á nægri raforku frá vatnsorkuverum
og dísilorka verið notuð til að bæta þar úr brýnni þörf. Oft hafa vandamál skapast
vegna raforkuskorts, en hann hefur stafað m. a. af mikilli aukningu orkunotkunar
á svæðinu.
Með tilkomu Lagarfossvirkjunar hefur hrýnasti vandinn verið leystur um stund,
en fljótlega verður að koma til ný valnsaflsvirkjun og samtenging alls Austurlandssvæðisins.
Á Austurlandi eru fjögur aðskilin veitusvæði. Meginsvæðið er frá Borgarfirði
eystra til Lónsheiðar með Gríinsár- og Lagarfossvirkjanir, en Vopnafjörður, Bakkafjörður og A.-Skaftafellssýsla eru aðskildar einingar.
Um það verður naumast deilt, að samtenging þessara svæða með einum eða
öðrurn hætti er brýnt nauðsynjamál.
Á veitusvæði Á.-Skaftafellssýslu, er eina vatnsaflsvirkjunin þar, Smyrlbjargaárvirkjun, nú þegar fullnýtt. Orkuframleiðsla með dísilvélum er þar nú töluverð,
og verður því aukinni raforkuþörf komandi tíma aðeins mætt með dísilorku ef
annað kemur ekki fljótlega til.
Þess má geta, að meðalaukning á notkun raforku í A.-Skaftafellssýslu hefur
verið um 26% á s. 1. 4 árum.
Nú er svo komið að leyfi til rafhitunar húsa á Hornafirði er ófáanlegt vegna
skorts á ódýrri raforku. Auk þjóðhagslegrar óhagkvæmni slíks ástands ber og að
geta þess, að húsbyggjendur eru neyddir til að leggja vatnsmiðstöðvar i hús sín
til stóraukins kostnaðar við byggingarframkvæmdirnar, en sá kostnaður er nálægt
því að vera þrefaldur, miðað við rafmagnsupphitun.
Af framangreindum ástæðum er flutningslina milli Fljótsdalshéraðs og Hornafjarðar um Djúpavog mjög brýn, auk þcss sem öryggi byggðarlaganna á núverandi
samveitusvæði eykst að miklum mun. Á ég þar sérstaklega við Fáskrúðsfjörð,
Stöðvarfjörð, Breiðdalsvík og Djúpavog og sveitirnar þar í kring.
Þrátt fyrir Lagarfossvirkjun er núverandi aðflutningslína til þessara staða svo
veikburða að verulegt spennufall er á þessum stöðum og verða dísilvélar því að
ganga til að halda þar uppi fullri spennu og því engir möguleikar á aukinni orkunotkun á þessu svæði.
Margir þættir við uppbyggingu atvinnulífsins kalla á aukna raforku. Má þar
m. a. nefna ný frystihús á Hornafirði og Djúpavogi og heykögglaverksmiðju í Flatey
á Mýrum, auk þess sem ýmsir möguleikar gætu skapast fyrir iðnað á svæðinu.
Það er augljóst mál, að endurbætur á flutningskerfi orkunnar með samtengingu svæðisins eru aðkallandi til úrlausnar, bæði vegna vaxtar og viðgangs byggðarlaganna og um leið skapa þær öryggi fyrir íbúana.

Nd.

608. Nefndarálit

["55. mál]

uin frv. til I. um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi.

Frá minni hl. mennlainálanefndar.
í frv. til 1. um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi er m. a. kveðið á um
lögboðnar fjárveitingar til Verslunarskóla íslands og Samyinnuskólans. Skv. frum-

Þingskjal 608—609

1683

varpinu skal ríkið greiða rekstrarkostnað skólanna að fullu, rekstur heimavistar
að 80 af hundraði og af stofnkostnaði kennsluhúsnæðis, heimavistar, sem byggt
verður eftir gildistöku laganna, sama hlutfall.
Þrátt fyrir þá umtalsverðu stórauknu fjármuni, sem þannig munu renna til
þessara skóla úr ríkissjóði, er ekki gert ráð fyrir að eignarhlutur ríkisins eða
hlutdeild þess í stjórnun skólanna sc viðurkenndur. Brtt. meiri hl. nefndarinnar
breyta hér litlu sem engu.
Slík tilhögun brýtur í bága við reglur, -sem gilda almennt um skólastofnanir
sem ríkið stendur að i samvinnu við aðra, t. d. sveitarfélög, og fæ ég ekki komið
auga á nein þau rök, er mæli mcð því að einkaaðilar njóti forréttinda umfram
sveitarfélög að því er varðar umráð yfir almannafé.
Ég leyfi mér því að l'lytja brlt. við frv. sem prentaðar eru á þingskjali 609.
Alþingi, 7. maí 1975.
Svava Jakobsdóttir.

Nd.

609. Breytingartillögur

[55. mál]

við frv. til 1. um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi.
Frá Svövu Jakobsdóttur.
9. gr. orðist svo:
Samvinnuskólinn og Verslunarskóli Islands hafa rétt til að rækja áfram það
fræðslustarf, sem þeir hafa hingað til annast, og tit að auka það og sérhæfa, eftir
því sem aðstæður leyfa og þörf krefur á hverjum tíma.
Rekstrarkostnaður skólanna skal greiddur að fullu úr ríkissjóði ásamt 80% af
kostnaði við rekstur heimavistar, þar sem hennar er þörf, og skal framlag ríkissjóðs að hámarki miðað við kostnað í skólum ríkisins á sama fræðslustigi.
Stofnkostnaður kennslu- og heimavistarhúsnæðis, sem byggt verður i þágu
þessara skóla eftir gildistöku laganna, skal greiddur úr ríkissjóði að 80 hundraðshlutum.
Nefndar fjárveitingar eru háðar því skilyrði, að menntamálaráðuneytið liafi
samþykkt árlega áætlun rekstrarkostnaðar skólanna og að fé hafi verið veitt í
fjárlögum fyrir stofnkostnaði, enda liggi áður fyrir samþykki stjórnvalda fyrir
nýjum byggingarframkvæmdum. Framlag ríkissjóðs til stofnkostnaðar kennsluog heimavistarhúsnæðis telst áfram eign ríkisins, og getur ráðuneytið tekið sinn
hluta húsnæðisins til annarra nota, er það er ekki hagnýtt í þágu viðkomandi
skólastofnana.
Framlög ríkisins skv. þessari grein miðast við, að skólar þessir starfi í samræmi við meginstefnu 5. gr. þessara laga, svo og skv. þeim reglugerðum, sem settar
verða.
Ráðherra skipar 5 manna skólanefndir við Samvinnuskólann og Verslunarskólann. Einn fulltrúa frá menntamálaráðuneytinu skipar ráðherra án tilnefningar,
en aðra skv. tilnefningu eignaraðila annarra en ríkisins.
Nefndin kýs sér formann og varaformann.
Skólanefnd ræður skólastjóra og kennara í samráði við hann og fer með fjárreiður skólans.
Við Samvinnuskólann og Verslunarskóla íslands skal starfa skólaráð skipað
5 mönnum: skólastjóra, tveimur fulltrúum kennara, kjörnum á almennum kennarafundi, og tveimur fulltrúum nemenda, kjörnum af nemendum skólans.
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Sþ.

610. Nefndarálit

[131. mál]

um till. til þál. um rannsóknir á snjóflóðuin og skriðuföllum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt tillöguna á funduin sinum og er sammála um að mæla
með samþykkt hennar með eftirfarandi
BREYTINGU:
Úr 2. mgr. tillgr. falli niður orðin „eðli þeirra og orsökum".
Alþingi, 6. mai 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Ólafur Ólafsson.

Sþ.

Lárus Jónsson.

Jón Skaftason.
Jónas Árnason

Ólafur G. Einarsson.
Magnús T. Ólafsson.

[175. raál]

611. Nefndarálit

um, till. til þál. um skipunartíma opinberra starfsmanna.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir tveggja aðila varðandi þessa þingsályktunartillögu. Bandalag háskólamanna telur tiílöguna spor i rétta átt og álítur að hún
njóti stuðnings félagsmanna BHM.
Bandalagið óskar eftir að eiga umsagnarrétt uni væntanleg lagafrv. um þetta
efni, og telur nefndin sjálfsagt að tekið vcrði tillit til þessarar óskar.
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja vekur athygli á, að sérstök nefnd hafi
verið skipuð af fjármálaráðherra til að endurskoða lög nr. 38/1954, uni réttindi
og skyldur starfsmanna ríkisins, og telur eðlilegt að umrætt mál verði tekið þar til
athugunar.
Nefndin er þeirri málsmeðferð samþykk og kemur þessari ábendingu á framfæri, um leið og hún mælir ineð samþykkt tillögunnar með eftirfarandi
BREYTINGU:
Á eftir orðunum „opinberra starfsmanna" í tillgr. komi: og starfsmanna ríkisstofnana.
Alþingi, 6. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Ólafur Ólafsson.

Lárus Jónsson.
Ólafur G. Einarsson.
Magnús T. Ólafsson.

Jón Skaftason.
Jónas Árnason.

Þingskjal 612

Ed.

612. Nefndarálit
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[130. mál]

um frv. til laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlif og barneignir og um
fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Ég hef talið rétt að skila séráliti um þetta mál, þó að ég sé samþykkur megin*
efni þessa frumvarps og styðji framgang þess, þó að breytingartillögur þær nái
ekki fram að ganga, sem ég hefði talið sjálfsagðar og snerta veigamikinn þátt
málsins og um leið hinn umdeildasta.
Þýðingarmesti kafli frumvarpsins fjallar um fræðsluþáttinn og ráðgjöf alla
varðandi kvnlif og barneignir. Atriði þessa kafla eru öll til bóta og í sumu um
nrikla framför að ræða frá gildandi lagaákvæðum.
Mestu skiptir þó, hvernig framfylgt verður þeim ákvæðum, sem nú verða
lögfest. Þar þarf stórátök, ekki sist hvað snertir fræðsluþáttinn í skólum landsins.
Það er von min, að hin mikla umræða, sem orðið hefur almennt um þessi mál
nri, muni verða til þess m. a., að betur verði fyrir þessum málum séð en gert hefur
verið, þau losni úr viðjum þess gamalgróna almenningsálits, dyggilega studds af
valdainiklum stofnunum þjóðfélagsins, svo sem kirkjunni, þ. e. að hér sé um að
ræða feimnismál, sem best fari á að sem minnst séu rædd af opinskáiri hreinskilni. 1 kjölfar þeirrar breytingar væri fyrst að vænta raunhæfrar framkvæmdar
fræðslukaflans, svo sem brýn þörf er á.
Á þingskjali 521 flytur Soffia Guðmundsdóttir breytingartillögur, sem snerta
þá hlið þessa frv., sem mest hefur verið umdeild, þ. e. um fóstureyðingar. Þessum
breytingartillögum hafði áður verið hafnað í neðri deild, en þar flutti Magnris
Kjartansson þær, enda samhljóða upphaflegri gerð frv., eins og það var lagt fram
af honum sem ráðherra á þinginu 1973—74. Meiri hluti heilbrigðis- og trygginganefndar efri deildar hafnaði þessum tillögum, en ég hlýt að taka þær upp sem
mínar, þar sem þær fara saman við eigin skoðanir.
Varðandi kaflann um fóstureyðingar hefur svo margt verið rætt og ritað
allt frá þvi að frv. kom upphaflega fram, að rit i það skal ekki farið náið hér i
nefndaráliti.
Upphaflega frumvarpsgerðin fól í sér það mikilvæga ákvæði, að ákvörðunarrétturinn um fóstureyðingu var færður til konunnar, en nriverandi frumvarpsgerð gerir hins vegar ráð fyrir þvi, að ákvörðunarvaldið skuli áfram i höndum
embættismanna og sérfræðinga. Hér er um grundvallarmismun að ræða. ótalin
dæmi sýna það, að sérfræðingar og embættismenn gcta engan veg talist sá óskeikuli
dómsaðili sem oft er látið í veðri vaka. Því siður hefur það verið sannað með
nokkrum siðferðilegum rökum, að þeir séu réttari ákvörðunaraðili en konan sjálf.
sem tekur á sig jafnt ábyrgð sem afleiðingar.
Sérstök áhersla skal á það lögð, hvers eðlis fóstureyðing er, ekki síst frá sjónarhóli konunnar, þ. e. hreint neyðarúrræði. Ekki sist þess vegna hlýtur konan að
vera sá ákvörðunaraðili, sem að öllu jöfnu á að vera best að treysta, auk þess
sjálfsagða réttar, er konan ætti hér að hafa sem veigamikinn þátt almennra mannréttinda.
Með því að trvggja konunni sjálfsákvörðunarrétt er um leið lögð á herðar
henni siðferðileg ábj’rgð, ábyrgð, sem ég trevsti islenskum konum fvllilega til að
axla af hvoru tveggja: dómgreind og siðgæðisþroska.
ótakmarkaður er þessi sjálfsákvörðunarréttur ekki og á heldur ekki að vera
skv. þeim breytingartillögum, sem ég styð. Hann er þar háður skilyrðum sem ég
tel fullnægjandi og er ekki i vafa um að veiti ærið aðhald.
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Sjálfsákvörðunarrétturinn er hér meginágreiningsefni. Hann hefur oft og víða
verið studdur gildum rökum, sem ekki skulu endurtekin hér í nefndaráliti, en
munu rædd nánar í framsögu.
Alþingi, 7. maí 1975.
Helgi Seljan.

Nd.

613. Frumvarp til laga

[251. mál]

um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr. 2/1975 og um
ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
(Eftir 2. umr. í Nd., 7. maí.)
1. gr.
Fé það, sem kemur á reikning ríkissjóðs, skv. ákvæðum 2. gr. laga nr. 2/1975,
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingu á gengi islenskrar krónu, umfram greiðslu skv. 4. mgr. þeirrar lagagreinar, skal lagt i sérstakan
gengismunarsjóð, sem varið skal í þágu sjávarútvegsins með eftirgreindum hætti:
a. Til lífeyrissjóða sjómanna til þess að verðbæta örorku- og lifeyrisgreiðslur til sjómanna og aðrar tryggingabætur ..............................
75 m.kr.
b. Til þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem
orðið hafa fyrir gengistapi vegna erlendra og gengistryggðra skulda,
með skilyrðum sem ráðuneytið setur .................................................
950 —
Gert er ráð fyrir, að greiðslur samkvæmt þessum lið fari fram
á þremur árum frá 14. febrúar 1975 að telja. Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að ráðstafa allt að 400 mJcr. af heildarfjárhæð
samkvæmt þessum lið til lánveitinga í sjávarútvegi til 2—3ja ára til
að bæta lausafjárstöðu eigenda fiskiskipa og vinnslustöðva.
c. Til Fiskveiðasjóðs íslands til þess að greiða fyrir lánveitingum
sjóðsins til tækjakaupa og endurbóta á eldri fiskibátum. Fé þetta
greiðist Fiskveiðasjóði sem óafturkræft framlag ............................
300 —
d. Til að bæta eigendum fiskiskipa það tjón sem þeir verða fyrir, er
skip þeirra eru dæmd ónýt, enda sé tjónið ekki bætt með öðrum hætti
50 —
e. Til Olíusjóðs fiskiskipa til þess að jafna greiðsluhalla hans fram
til 15. febrúar 1975 ................................................................................
80 —
f. Til Tryggingasjóðs fiskiskipa til þess að bæta greiðslustöðu hans
100 —
g. Til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, deildar fyrir afurðir síldarog fiskimjölsverksmiðja, til greiðslu verðbóta vegna loðnumjöls
og fiskmjöls á vetrarvertíð 1975 ........................................................
50 —
h. Til rannsókna og styrkveitinga v. fiskiskipa, sem breyta vélbúnaði
sinum til þess að geta nýtt svartolíu í stað gasolíu sem orkugjafa
10 —
i. Til orlofshúsa sjómannasamtakanna ..................................................
12
j. Eftirstöðvar til ráðstöfunar samkvæmt nánari ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins.
Sjávarútvegsráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar og
greiðslutima framlaga.
2. gr.
Auk sérstaks útflutningsgjalds til Olíusjóðs fiskiskipa skv. 4. gr. laga nr. 106/1974
skal greiða til Olíusjóðs viðbótargjald af fob.-verði sjávarafurða, sem framleiddar
eru eftir 15. febrúar 1975, sem hér segir:

Þingskjal 613—614
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a. 4% af fob.-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en þeirra sem getið er í bog c-lið þessarar greinar, svo og lagmetis og þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, selveiðum og hrognkelsaveiðum.
b. 6% af fob.-verði útflutnings á saltfiski.
c. 2% af fob.-verði útflutnings á loðnumjöli, loðnulýsi, fiskmjöli, karfamjöli,
karfalýsi, humarmjöli, rækjumjöli, sildarmjöli og síldarlýsi.
Otflutningsgjaldið reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru,
og setur sjávarútvegsráðuneytið reglur um nánari framkvæmd á ákvæðum greinar
þessarar.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

Ákvæði til bráðabirgða.
1. Ákvæði c-Iiðar 2. gr. skal eigi taka gildi fyrr en 1. október 1975 og ná til afurða,
sem framleiddar eru eftir þann tíma.
2. Stjórn Verðjöfnunarsjóðs er heimilt að greiða framleiðendum loðnumjöls upp
í verðbætur, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1969, vegna birgða loðnumjöls frá loðnuvertið 1975, sem ekki hafa verið fluttar út. Sjóðsstjórnin setur reglur um greiðslur þessar, að fengnu samþykki ráðherra.
3. Ákvæði b-liðar 1. mgr. 2. gr. laga nr. 2 13. febrúar 1975, um ráðstafanir vegna
ákvörðunar Seðlabanka íslands um breytingu á gengi islenskrar krónu, um
20% frádrátt vegna gengismunar, skulu taka til afurða framleiddra úr loðnu,
sem landað hefur verið fyrir 16. febrúar 1975. Sjávarútvegsráðuneytið skal
setja reglur um framkvæmd þessa liðar, þar sem m. a. verði kveðið á um
hvernig meta skuli það áfurðamagn, sem framleitt hefur verið úr hráefnisbirgðum loðnuverksmiðja eins og þær voru um miðnætti 15. febrúar 1975.
4. Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald skv. lögum nr. 19/1973 og a-lið 2. gr.
þessara laga af saltsild og saltsíldarflökum, sem framleidd er á árinu 1975.
5. Heimilt er að endurgreiða útflutningsgjald skv. b-lið 2. gr. að hluta eða öllu
levti af þurrkuðum saltfiski, þ. á m. af þurrkuðum saltufsa.

Nd.

614. Frumvarp til laga

[225. mál]

um Hússtjórnarkennaraskóla Islands.
(Eftir 3. umr. í Ed., 7. maí.)
Samhljóða þskj. 419 með þessum brevtingum:
2. gr. hljóðar svo:
Hússtjórnarkennaraskóli íslands skal starfa í tveimur deildum, kennaradeild og
matráðsmannadeild.
Kennaradeild býr nemcndur undir kennslu i hússtjórn, svo og þeim greinum öðrum, er reglugerð ákveður, í grunnskólum og framhaldsskólum ásamt störfum við rannsóknir og leiðbeiningaþjónustu neylenda og atvinnuvega.
Matráðsmannadeild menntar starfsmenn til þess að veita forstöðu mötuneytum
sjúkrahúsa, heimavistarskóla, vistheimila og annarra stofnana.
5. gr. hljóðar svo:
Inntökuskilyrði í Hússtjórnarkennaraskóla íslands eru:
Stúdentspróf ásamt 20 vikna hússtjórnarnámskeiði eða próf úr hússtjórnarskóla að viðbættu prófi úr tveggja ára framhaldsdeildum gagnfræðaskóla.
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Með samþykki menntamálaráðuneytis má veita umsækjendum með annað nám
að baki skóliavist, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með þvi. Þeir, sem
besta undirbúningsmenntun hafa, sitja fyrir um skólavist.
Nemandi skal sýna læknisvottorð um að hann sé eigi haldinn neinum kvilla,
er öðrum geti að ineini orðið og hamli skólavist að dómi skólastjórnar.
14. gr. hljóðar svo:
Þá eina má setja skólastjóra og kennara við Hússtjórnarkennaraskóla Islands,
sem lokið hafa fullnaðarprófi frá Húsmæðrakennaraskóla íslands, Hússtjórnarkennaraskóla íslands eða hafa kennarapróf frá hliðstæðum kennaraskólum erlendum og
hafa stundað framhaldsnám i hússljórnarfræðum, uppeldisfræðum eða „diet“fræðum.
Þeir kennarar, er lokið hafa kandidatsprófi frá Norræna búsýsluskólanum eða
kandidatsprófi frá annarri hliðstæðri stofnun í einhverri aðalkennslugrein skólans,
að viðbættri menntun í uppeldisfræðum, sitja að öðru jöfnu fyrir um stöður.
Til þess að fá skipun við skólann þurfa kennarar að hafa stundað framhaldsnám, sem menntamálaráðuneyti metur gilt á hverjum tima. Skólastjóri ræður sérfræðinga til stundakennslu.

Ed.

615. Frumvarp til laga

[284. mál]

um heimild fyrir rikisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmda og reksturs
Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði 1 260 millj kr.
2. gr.
Af lánsfé því sem aflað er skv. 1. gr. skal verja 931 millj. kr. til að greiða skuld
ríkissjóðs er myndaðist á viðskiptareikningi í Seðlabanka Islands vegna hallareksturs
Rafmagnsveilna rikisins og framkvæmd þeirra umfram fjárhagsáætlun til ársloka
1974.
Jafnframt er heimilt að verja 329 millj. kr. af lánsfé þessu til að greiða skuid
rikissjóðs er myndast hafði til ársloka 1974 á viðskiptareikningi i Seðlabanka lslands vegna útgjalda Vegagerðar ríkisins umfram fjárveitingar.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lagafrumvarpi þessu er leitað heimildar fyrir rikisstjórnina til að greiða
liluta af skuldum á viðskiptareikningi ríkissjóðs i Seðlabankanum með fé er tekið
er að láni erlendis.
Hér er að meginhluia um að ræða skuldir sem urðu til á s. 1. ári vegna
reksturs og framkvæmda Rafmagnsveitna ríkisins umfram fjárhagsáætlun, en ekki
var hjá þvi komist að rikissjóður greiddi til bráðabirgða úr erfiðleikum þeim sem
leiddu af starfsemi þeirra.
Til þess að mæta þörf ríkissjóðs til að standa við skuldbindingar Rafmagnsveitna ríkisins endurlánaði Seðlabanki íslands fé af svokölluðu olíuláni er tekið
var hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum á s. 1. ári.
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Þá er hér ennfremur um að ræða lántöku vegna Vegagerðar ríkisins en á
undanförnum árum hafa safnast upp lausaskuldir sem flultar hafa verið milli
ára án þess að frá þeim væri gengið á formlegan hátt.
Talið var rétt að gera skuldir þessar upp á árinu 1974. Heimild sú til iántöku
sem hér er leitað eftir er nauðsynleg vegna þessarar ráðstöfunar. Seðlabankinn
veitti ríkissjóði fyrirgreiðslu vegna skuldar þessarar á s. 1. ári af fé þvi sem tekið
hafði verið að láni hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og áður er tii vitnað.

Nd.

616. Frumvarp til laga

[285. mál]

um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að ábvrgjast lán fyrir Flugleiðir hf.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum sem hún metur gildar og
með þeim skilyrðum sem hún ákveður, þ. á m. um hlutafjáraukningu og eftirlit
með fjárhagslegum ákvörðunum félagsins, að veita Flugleiðum hf. sjálfskuldarábyrgð á lánum sem nemi allt að 18,5 milljónum bandaríkjadala, enda taki Flugleiðir hf. lán þessi til kaupa á flugvélum og til að bæta rekstrarfjárstöðu félagsins.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
1 lok október 1974 sneru forráðamenn Flugleiða hf. sér til ríkisstjórnarinnar
og greindu henni frá áformum sínum um kaup á tveim flugvélum af gerðinni DC-863 CF. Jafnframt gerðu þeir ríkisstjórninni grein fyrir fjárhagslegum erfiðleikum
í rekstri fyrirtækisins siðari hluta árs 1974 og á árinu 1975. Fóru þeir óformlega
þess á leit við ríkisstjórnina að veitt yrði ábyrgð ríkissjóðs á áðurnefndum flugvélakaupum og aðstoð við að tryggja rekstrarfjárstöðu fyrirtækisins. Formlega sneri
fyrirtækið sér til rikisstjórnarinnar með beiðni um ábyrgðir ríkissjóðs með bréfum
5. febrúar og 16. apríl sl.
Flugvélarnar tvær af gerðinni DC-8-63 CF hyggst fyrirtækið kaupa af Seaboard
World Airlines Inc., New York, Bandaríkjunum. Flugvélarnar hafa Loftleiðir hf.
haft á leigu samkvæmt kaupleigusamningi allt frá árinu 1970 og hafa þær verið í
notkun á flugleiðum félagsins. Flugvélarnar hyggst félagið nota áfram aðallega á
flugleiðunum New York - Luxemburg og Chicago - Luxemburg en einnig á leiðunum
til Skandinaviu og Stóra Bretlands. Flugvélar þessar taka 249 farþega í sæti og geta
jafnframt borið allt að 5 tonn af fragt í ferð. Hafa þær að sögn forráðamanna fyrirtækisins reynst Loftleiðum vel og sama er að segja um önnur fyrirtæki sem notað
hafa flugvélar af þessari gerð.
Kaupleigusamningurinn, sem áður var getið, rennur út á miðju þessu ári. Við
gerð kaupleigusamningsins var verðmæti flugvélanna beggja 21 milljón bandarikjadala. Það hefur nú verið greitt niður að u. þ. b. einum þriðja hluta. Kaupverð flugvélanna beggja er því nii 13,5 milljónir bandaríkjadala. Lán til þessara flugvélakaupa
hyggst fyrirtækið taka hjá Export Import-bankanum í Washington og hjá viðskiptabönkum i Bandaríkjunum.
Ríkisstjórnin tók áðurnefnda málaleitan Flugleiða hf. til athugunar og fól trúnaðarmönnum sínum að kanna fjárhagsstöðu fyrirtækisins og önnur þau atriði í
rekstri fyrirtækisins sem snerta þetta mál. Skiluðu trúnaðarmenn ríkisstjórnarinnar
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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greinargerð með niðurstöðum sínum í febrúar sl. Það var meginniðurstaða trúnaðarmanna ríkisstjórnarinnar, að fyrirgreiðsla ríkisins við útvegun rekstrarfjármagns
yrði ekki skilin frá fyrir; jáanlegum og nauðsynlegum flugvélakaupum félagsins á
þessu ári. Með því að nýta ekki kaupréttinn á flugvélunum fyrirgerði félagið þeim
möguleikum á aukningu á eigin fé sem það hefði þegar greitt í formi leigu af flugvélunum. Lögðu trúnaðarmenn ríkisstjórnarinnar til, að Flugleiðum hf. yrði gert
kleift að nota kauprét.inn. Talið er að markaðsverð vélanna i dag sé um 22 milljónir
bandaríkjadala, en kaupréttarverðið er 13,5 milljónir bandaríkjadala. Mismunur á
þessu tvennu jafngildir eiginfjáraukningu hjá Flugleiðum hf. og veitir jafnframt
ríkissjóði verulega aukna tryggingu fyrir þeim ábyrgðum sem kunna að verða
veittar félaginu.
Rekstur Flugleiða hf. hefur ckki farið varhluta af þeim erfiðleikum, sem flugfélög víða um heim hafa átt árið 1974 í kjölfar aukins rekstrarkostnaðar, einkum
af völdum eldsneytishækkana og almenns efnahagssamdráttar, sem víðast hefur leitt
af sér samdrátt i farþegaflugi. Með hliðsjón af þessu ástandi tóku forráðamenn Flugleiða hf. rekstraráform sin árið 1975 til gagngerðrar endurskoðunar á siðari hluta
árs 1974. Leiddi það m. a. af sér að ákveðið var að fækka um eina DC-8 flugvél í
sumaráætlun 1975. Verða þær þrjár i stað fjögurra áður. Samræming á áætlunum
Flugfélags íslands hf. og Loftleiða hf. komst á þegar eftir sameiningu flugfélaganna
á árinu 1973. Án þeirrar sameiningar hefðu erfiðleikar i rekstrinum orðið miklum
mun meiri.
Þrátt fyrir endurskoðuð rekstraráform ársins 1975 til lækkunar útgjalda var það
mat forráðamanna Flugleiða hf. seinni hluta árs 1974, að til þess að tryggja rekstur
fyrirtækisins yfir vetrarmánuðina og út árið 1975 þyrfti félagið, auk árstiðabundinna
lána, lán til 5 ára að upphæð 5 milljónir bandaríkjadala. Ríkisstjórnin telur að
hér sé um raunhæft mat að ræða á þörfum félagsins fyrir rekstrarfé. I frumvarpinu
er því gert ráð fyrir að ríkissjóði verði heimilað að veita sjálfskuldarábyrgð fyrir
rekstrarláni að upphæð 5 milljónir bandaríkjadala.
Á árinu 1974 fluttu Flugleiðir hf. samtals 603 030 farþega til og frá landinu
og innanlands. Þar af voru fluttir 401 655 farþegar i millilandaflugi en innanlands
201 375 farþegar. Vöruflutningar námu á árinu samtals 10 793 tonnum, þar af 6 029
milli landa en 4 764 í innanlandsflugi. Flogið var til 10 staða erlendis í reglubundnu
áætlunarflugi en innanlands var haldið uppi ferðum til 13 staða í reglubundnu
áætlunarflugi. 1 árslok 1974 störfuðu hjá félaginu samtals 1 623 við þennan flugrekstur og skylda starfsemi, þar af 1 167 á íslandi.
Flugsamgöngur sem atvinnuvegur og móttaka erlendra ferðamanna eru i dag
þýðingarmikill liður í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar.
Á árinu 1974 var fjöldi útlendinga, ferðamanna og annarra, sem komu til landsins
rúmlega 68 þúsund og voru nær allir fluttir til landsins með íslenskum flugvélakosti.
Ekkert erlent flugfélag heldur uppi reglubundnu farþegaflugi til íslands nú á eigin
spýtur.
**
Sú hefur jafnan verið stefna íslenskra stjórnvalda að tryggja yrði forræði íslendinga á samgöngum sínum við umheiminn. í samræmi við þessa meginstefnu
hefur ríkissjóður komið flugfélögum til aðstoðar við flugvélakaup og ábyrgð á
rekstrarlánum.
Rikisstjórnin telur að eignir Flugleiða hf. séu nægileg trygging fyrir ábyrgðum
þeim sem leitað er eftir með frumvarpi þessu. Það hefur tíðkast við fyrri ábyrgðarveitingar til flugfélaganna að sett hafa verið skilyrði um upplýsingagjöf um afkomu
og rekstur og fylgst hefur verið með meiri háttar fjárhagsiegum ákvörðunum félaganna. Þar sem um óvenjuháa ábyrgðarveitingu er nú að ræða telur ríkisstjórnin
hins vegar rétt að færa í ákveðnara form aðstöðu til eftirlits með fjárhagslegum
ákvörðunum félagsins, svo og öðrum þeim ákvörðunum um rekstur er hún metur
nauðsynlegar.
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[264. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Með löggjöf um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins var lögð sú kvöð á alla aðila
í sjávarútvegi að geyma eftir atvikum hluta af verðhækkun, sem kæmi fram yfir
ákveðna viðmiðun. Með þessu móti skvldi reynt að hamla á móti áhrifum verðsveiflna á sjávarafurðum. í 1. gr. laga um sjóðinn segir: „Hlutverk sjóðsins er að
draga úr áhrifum verðsveiflna, er verða kunna á útflutningsafurðum fiskiðnaðarins.“
Með þessu móti var lögð sérstök kvöð umfram aðra aðila þjóðfélagsins á alla þátttakendur í sjávarútvegi í þeim tilgangi að hefta verðbólguþróun. Þeim var sem
sagt gert að skyldu að afsala sér hluta tekna sinna og geyma um óákveðinn tíma.
1 raun þýddi þetta, að ekki var skitað öllum gjaldeyri til framleiðenda eða þjóðarbúsins fyrir seldar afurðir. Það, sem, haldið var eftir, átti að varðveita í Seðlabanka
íslands. í 2. gr. laganna er kveðið nánar á um, hvernig með skuli fara það fé, sem
geymt er. Þar segir: „Verði breyting á gengi íslensku krónunnar, skal fé sjóðsins
umreiknast til hækkunar eða lækkunar, eftir því sem við á, í samræmi við gengisbreytinguna, að því leyti sem það kann að vera ávaxtað í íslenskum krónum.“
Hér er komið að efni þessa frumvarps. Eins og lögin gera ráð fyrir má ætla,
að stór hluti sjóðsins eða jafnvel allt fé hans sé geymt í erlendri mynt og varðveitt
þannig. Þetta er tilgangur laganna, svo að ekki komi til verðrýrnunar, vegna gengisfalls á íslensku krónunni. Ef allt væri með felldu í búskap okkar og Seðlabankinn
ætti jafnan eitthvað af erlendum gjaldeyri, sýndist réttmætt, að eign Verðjöfnunarsjóðs væri varðveitt eingöngu sem, hreint geymslufé í erlendri mynt og þá sem hreinn
varasjóður fyrir sjávarútveginn eins og upphaflega var til ætlast. En svo ömurlega
hefur tekist til, að við siðustu gengisfellingu reyndist eign Seðlabankans í erlendum
gjaldeyri svo örsmá, að bankinn getur ckki staðið við gengistrygginguna og því er
þetta frv. flutt, til þess að losa hann undan skyldu sinni og koma tapinu yfir á
ríkissjóð. Það hefur sem sé komið í ljós, að búið var að lána þetta fé út í raun
og auka þar með á verðbólguna þvert ofan í tilgang laganna. Eins og oft áður verður
svo ríkissjóður að hlaupa undir bagga og hann skal bjarga, þótt rýr sé, og veit
enginn hve miklu er hér á hann ávísað gagnvart framtíðinni. Þetta kann að vera
óhjákvæmilegt miðað við ríkjandi ástand, en er ömurlegt tákn um stjórnlaust efnahagsástand.
Einnig er í þessu frv. sett inn nýtt ákvæði, sem er þó í heimildarformi, en það
kveður svo á, að eftirleiðis megi lána hönkum og öðrum sjóðum fé á vegum Verðjöfnunarsjóðs hér innanlands með 100'’? gengisáhættu. Gera má ráð fyrir að þetta
sé nauðsynlegt og ætti að tryggja eign sjóðsins í islenskum krónum talið. En varla
verður fýsilegt fyrir atvinnulífið að taka slík lán, ef höfð er i huga tíðni gengisfellinga á síðastliðnum árum og hin geygvænlega verðrýrnun islensku krónunnar.
Þetta frv. er talið eiga rétt á sér, þar sem ekki hefur reynst unnt að varðveita
inneign Verðjöfnunarsjóðs sérstaklega í erlendum gjaldeyri og ráðstafa eingöngu
í beinu sambandi við verðsveiflur á sjávarafurðum okkar, sem þó var upphaflegur
tilgangur laganna um sjóðinn.
Við undirritaðir höfum hér að framan gert grein fyrir skoðunum okkar á
þessu máli. En með hliðsjón af því, að staðreynd er, að gjaldeyrissjóðir okkar eru
uppétnir, munurn við ekki greiða atkvæði gegn frv., en það verður að koma í hlut
stjórnarflokkanna að bera ábvrgð á þróun þessara mála.
Alþingi, 8. maí 1975.
Jón Árm. Héðinsson,
frsm.

Stefán Jónsson.
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618. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 78/1974, um ráöstafanir vegna ákvörðunar
Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Með þessu frv. er ríkisstjórnin að viðurkenna, að hún hafi haft rangt fyrir
sér og raunar ekki verið unnt, nema breyta um leið lögum um Verðjöfnunarsjóð
fiskiðnaðarins, er hún lagði til í frv. um ráðstöfun á gengishagnaði vegna gengisbreytingarinnar frá 29. ágúst s. 1. að taka um 400 milljónir af væntanlegum gengismismun og verðbæta þannig inneign í Verðjöfnunarsjóðnum. Þessi fyrirætlan var lögfest þrátt fyrir harða gagnrýni hér á hv. Alþingi og einnig gegn mjög ákveðnum
inótmælum frá öllum aðilum sjávarútvegsins. En hæstv. ríkisstjórn virti allt þetta
að vettugi og fór sínu fram um skeið. En nú eftir marga mánuði þóknast þeim
háu herrum að leiðrétta misferlin og skila aftur til Verðjöfnunarsjóðsins réttmætri
eign sinni.
Það er látið í veðri vaka, að vegna þess, hve staða sjávarútvegsins var slæm
og aðstoð við hann brýn, sé þetta gert nú. En þrátt fyrir tvær gengisfellingar með
stuttu millibili, sem sagt er að gerðar séu til þess að bjarga við stöðu sjávarútvegsins, er meira öngþveiti ríkjandi nú en nokkru sinni. Allur stærri togaraflotinn
liggur bundinn í verkfalli og rekstrarmöguleikar fyrir þá gerð virðast lengra undan
en áður. Það er engu likara en ráðamenn hafi gleymt þvi eða ekki hugað að því,
að hvert þessara nýju skipa var keypt fyrir erlent lánsfé, jafnvel allt að 90%
kaupverðs. Gengisfelling var því ekki iausnarleið fyrir þennan þátt í sjávarútveginum. Það mun vera sjaldgæft, að allir aðilar innan raða sjávarútvegsins hafi
talið rangt að fella gengið eins og gert var í febr. s. 1. Þrátt fyrir þetta heldur
hæstv. ríkisstjórn sína leið með þeim afleiðingum er alþjóð er nú kunnugt um.
Til þess að halda uppi sæmilegum lífskjörum i landinu höfum við orðið að þiggja
hvert lánið á fætur öðru erlendis frá, svo að við gætum keypt lífsnauðsynjar. Þessi
efnahagsstefna stefnir beint f steinvegginn.
Undirritaðir hafa fyrirvara um afgreiðslu þessa frv. Þar sem það er fram
komið vegna fyrri mistaka rikisstjórnarinnar, verður hún ein og stuðningsmenn
hennar að bera ábyrgð á mistökum sínum.
Alþingi, 8. maf 1975.
Jón Árm. Héðinsson,
frsm.

Ed.

Stefán .Tónsson.

619. Nefndarálit

[11. mál]

nm frv. til laga um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt málið á nokkrum fundum sinum. Nefndarmenn urðu ekki
sammála um afgreiðslu málsins.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt með þeim breytingartillögum, sem hann flytur á þskj. 620, en minni hlutinn skilar séráliti. Jón
G. Sólnes var fjarverandi afgreiðslu málsins.
í 5. gr. hráðabirgðalaga frá 24. sept. 1974, er ákvæði þess efnis, að launajöfnunarbætur skuli teknar til endurskoðunar, fari vísitala fram úr 358 stigum á gildistíma þeirra laga.
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Aðilar vinnmnarkaðarins hafa samið um uppliæð láglaunabóta og koma þær
bætur til viðbótar þeim láglaunabótum, sem voru ákveðnar í bráðabirgðalögum frá
24. sept. 1974.
Nefndin gerir tillögu um hækkun bóta almannatrygginga og kexnur sú hækkun
til viðbótar þeirri hækkun, sem var ákveðin i áðurnefndum bráðabirgðalögum.
Samkvæmt tillögu nefndarinnai- hækka bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar, aðrai- en fjölskyldubætur, fæðingarstyrkur og tekjutrygging, um 9%.
Hækkun tekjutryggingar og skcrðingarhlutfall vegna annarra tekna eru skýrð á
fylgiskjali I með nefndarálitinu.
Á fylgiskjali II er áætlaður sá kostnaðarauki, er hækkunin veldur.
í breytingartillögum nefndarinnar eru tillögur um greiðslur láglaunabóta til
bænda og verkafólks þeirra. Greiðslur til bænda hafa cnn ekki verið inntar af hendi,
en skulu nú greiddar í samræmi við tillögur þessar. Enn fremur er gerð tillaga
um útlán og Iánskjör fjárfestingarlánasjóða.
1 framsögu verður gerð nánari grein fyrir þeim breytingartillögum, sem meiri
hlutinn, undirritaðir nefndarmenn, flytur.
Alþingi, 9. maí 1975.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsrn.

Axel Jónsson,
fundaskr.
Albert Guðmundsson.

Ólafur Ólafsson.

Fylgiskjal I.
Dæmi um hækkun tekjutryggingar.
Fjárhæðir í þús. kr.
Núgildandi
bótafjárhæðir
Hjón
Einst.

1. Grunnlífeyrir ....................
2. Tekiutrvaaina
..................
3. Tekjutryggingarmark =
lágmarkstekjur (1. + 2.)
•1. Tekjutrygging óskert að . .
5. Hámarkstekjur án skerðingar
...................................
6. Tekjutr, skert að % við ..
7. Heildartekjur við tekjutr.
skerta að % ......................
8. Tekjutr. fullskert við ....
!). Heildartekjur við fullskerta
tekiutrvfífíincu ..................
10. Skerðingarhlutfall

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

Bótafjárhæðir
frá % skv. frv.
Einst.
Hjón

Hækkun %
Eínst.
Hjón

160.1
96.7

288.2
174.1

174.5
141.1

314.1
238.6

9.0
45.9

9.0
37.0

256.3

462.3

315.6

552.7

22.5

19.6

41.3

74.3

45.0

81.0

9.0

9.0

298.1

536.6

360.6

633.7

21.0

18.1

166.5

299.7

216.1

370.2

29.8

23.5

358.8

645.9

437.6

763.8

22.0

18.3

229.1

412.4

301.6

514.9

31.6

24.9

389.2

700.6

476.1

829.0

22.3

18.3

55%

55%

51.5%

51.5%
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Fylgiskjal II.
Áætlaður kostnaðarauki vegna breytinga bótafjárhæða skv. 6. og 7. gr.
6. gr.
Kostnaðarauki, m.kr.
Á beiiu ári

Hækkun lifeyrisbóta ................................................... .............. 420
(þar af iiækkun elli- og örorkulífevris) .......... .............. (320)
Hækkun sjúkratrygginga ........................................... ..............
35
Samtals

1975

315
(240)
26

455

336

280
210

210
210

490

420

7. gr.
Hækkun tekjutryggingar vegna launajöfnunarbóta ..............
Hækkun tekjutryggingar vegna skattafslátts .......... ..............
Samtals

Ed.

620. Breytingartillögur

[11. mál]

við frv. til 1. urn launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
1. Við 1. gr.
a. Upphaf 1. málsgr. hljóði svo:
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til heildarsamtök aðila
vinnumarkaðarins hafa samið uin annað skulu launagreiðendur greiða
launajöfnunarbætur í stað almennrar verðlagsuppbólar á laun umfram þá
verðlagsuppbót, sem svarar til kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, sem hér
segir:
b. 3. töluliður hljóði svo:
Á hærri laun greiðast ekki launajöfnunarbætur. Hækkun grunnlauna
um 3% hinn 1. desember 1974 og enn uin 3% hinn 1. júní 1975 liefur þó
engin áhrif á greiðslur launajöfnunarbóta skv. 1. og 2. tölulið þessarar
greinar eða hækkun grunnlauna í samræmi við samninga heildarsamtaka
aðila vinnumarkaðarins.
2. Aftan við 3. gr. bætist: og þar til annað verður ákveðið.
3. 4. gr. hljóði svo:
Hækkun sú á búvöruverði til bænda, sem hlýst af hækkun skv. 3. gr.,
skal ekki greidd út í hlutfalli við framleiðsluverðmæti, heldur jafnað þannig
til bænda, að hún gagnist eingöngu hinmn tekjulægri í þeirra hópi með líkum
hætti og launajöfnunarbætur launþegum skv. lögum þessum. Heimilt er, að
setja reglugerð um innheimtu og úthlutun þessara bóta í samráði við Stéttarsamband bænda.
Framleiðsluráð landbúnaðarins skal annast úthlutun launajöfnunarbóta samkvæmt 1. málsgr.
Eftirfarandi reglur skulu gilda um launajöfnunarbætur til bænda:
I. Launajöfnunarbætur greiðast þeim einurn, er reka bú á lögbýli. Einstaklingar,
sein eru aðilar að félagsbúi samkvæmt mati úthlutunarnefndar, hafa sama
rétt til launajöfnunarbóta og aðrir bændur. Hlutafélög, önnur félög með tak-
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markaðri ábyrgð, stofnanir og aðrir ópersónulegir aðilar eiga ekki rétt á
launajöfnunarbótum.
2. Aðeins framleiðendur nautgripaafurða, sauðfjárafurða og kartaflna eiga rétt
á launajöfnunarbótum.
3. Aðilar, sem í árslok 1974 voru með minni bú eða búshluta en svarar 60 ærgildum í nautgripuni og/eða sauðfé, eiga ekki rétt á launajöfnunarbótum.
Sania gildir um aðila með bú, sem á árinu 1974 gaf bónda og skylduliði hans
liærri vinnulaunatekjur af nautgripa- og/eða sauðfjáreign en svarar til meðalvinnulauna af 500 ærgilda búi í nautgripum og/eða sauðfé, samkvæmt útreikningi og ákvörðun Framleiðsluráðs Iandbúnaðarins. Kartöfluframleiðendur 1974, sem eru utan fyrrgreindra marka varðandi búfjáreign, eiga rétt á
launajöfnunarbótum eftir reglum, er Frainleiðsluráð landbúnaðarins setur.
4. Búvöruframleiðendur, sem á árinu 1974 höfðu tekjur af atvinnu utan landbúnaðar, skulu — ef þeir fullnægja settum skilyrðum að öðru leyti — fá
greiddar skertar launajöfnunarbætur sainkvæmt mati Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
5. Réttur til launajöfnunarbóta er bundinn því skilyrði, að hlutaðeigandi telji
tekjur sínar og eignir 1974 fram til skatts á fullnægjandi hátt að dómi Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að takmarka eða fella niður
launajöfnunarbætur til búvöruframleiðenda, sem eru með hærri fyrningarfrádrátt á skattframtali en reiknað er með í verðlagsgrundvelh búvöru, enda
sé bústofn þeirra stærri en svarar 500 ærgildum í nautgripum og/eða sauðfé.
Nú rekur aðili fleiri en eitt bú, og skal þá litið á þau sem eina heild við ákvörðun launajöfnunarbóta.
Umsóknir um launajöfnunarbætur skulu sendar Framleiðsluráði landbúnaðarins fvrir lok frests, er hún ákveður. Afrit af skattframtali 1975 skal fylgja hverri
umsókn. Umsóknir mega vera í formi ljósrits af framtali (þ. e. almennu skattframtali og landbúnaðarskýrslu), sem skattstjóri sendir Framleiðsluráði landbúnaðarins með áritun um, að hlutaðeigandi sæki um að fá greiddar launajöfnunarbætur. Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður nánari tilhögun uinsókna.
Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður fjárhæðir launajöfnunarbóta, er skulu
vera breytilegar eftir hæð vinnutekna af búrekstri 1974, innan þess ramma, sem
ákveðin er í þessari grein, og í sem fyllstu samræmi við þau ákvæði, sein gilda um
launajöfnunarbætur til launþega, sbr. 1. og 2. gr. þessara laga og reglugerð nr.
267/1974, um launajöfnunarbætur.

4. 5. gr. falli niður.
5. 6. gr. verði 5. gr. og hljóði svo:
Greiðsla fjölskyldubóta, sbr. 26. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 62/1974,
skal á tímabilinu 1. október til 30. júní 1975 miðuð við það, að árlegar fjölskyldubætur með barni séu 20 000 kr.
6. 7. gr. verði 6. gr. og hljóði svo:
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, sbr.
lög nr. 96/1971, nr. 112/1972 og nr. 62/1974, aðrar en fjölskyldubætur, fæðingarstyrkur og tekjutrygging skv. 19. gr., skulu taka breytingum sem hér
segir:
Frá 1. október 1974 skulu þær hækka um 6% frá því, sem í gildi var í
sept. 1974.
Frá 1. deseinber 1974 skulu þær hækka um 3% frá því, sem í gildi var í
nóv. 1974.
Frá 1. apríl 1975 skulu þa’r hækka um 9% frá því, sem í gildi var i niars
1975.
Frá 1. júlí 1975 skulu þær hækka enn um 3% frá því, sem í gildi var í
júní 1975.
Breytingar þessar skulu einnig taka til greiðslna skv. 73. gr. laganna.
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Þannig verði fullur, árlegur ellilífeyrir einstaklinga, sbr. 11. gr. laga nr.
67/1971, sem hér segir, eftirgreind tímabil, miðað við að lífeyrir sé fyrst tekinn
við 67 ára aldur:
Frá 1. október 1974 til 30. nóvember 1974 ................................ 155 400 kr.
Frá 1. desember 1974 til 31. mars 1975 .................................... 160068 —
Frá 1. apríl 1975 til 30. júní 1975 .................................................. 174 480 —
Frá 1. júlí 1975 ............................................................................. 179 760 —
7. 8. gr. verði 7. gr. og hljóði svo:
Tímabil:

okt 1974
tu
30. nóv. 1974
kr.

1. des. 1974
tíl

1. aprll 1975
tíl

Frá

31. mars 1973

30. Júni 1975

1. Júli 1975
kr.

kr.

kr.

41300
74 340

41 300
74 340

45 000
81 000

46 380
83 460

Einstaklingar
............................... 93 900
Hjón ............................................... 169 020
3. Ilafi bótaþegi aðrar tekjur, sbr.
1., umfram fjárhæðirnar, sem tilgreindar eru i 1., skal skerða uppbótina um ákveðinn hundraðshluta af tekjum umfram nefnd
mörk sem hér segir ..................
50%
8. 9. gr. verði 8. gr. og hljóði svo:

96 720
174 096

141120
238 620

145 380
245 760

51.5%

55%

55%

1. Fjárhæð

annarra árstekna lifcvrisþega en lífeyris almannatrygginga (reiknaðrar leigu af
eigin húsnæði og tekna barna),
sem ekki skerðir rétt til uppbótar á lífeyri (tekjutryggingar):
Einstaklingar
...............................
Hjón ...............................................

9

Uppbót á lifeyri (tekjutrygging)
á ári:

Breytingar bóta almannatrygginga skv. 6. og 7. gr. skulu m. a. koma í
stað breytinga skv. 1. mgr. 78. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 12. gr. laga nr. 96/
1971, af tilefni launajöfnunarbóta skv. lögum þessum, 3% almennrar hækkunar
tjrunnlauna 1. deseinber 1974, launahækkunar skv. samkomulagi ASÍ og
vinnuveitenda frá 26. mars 1974 og 3% almennrar hækkunar grunnlauna frá
1. júní 1975.
9. 10. gr. verði 9. gr. og hljóði svo:
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til öðruvisi verður ákveðið
skulu niðurgreiðslur vöruverðs úr rikissjóði eleki vera lægri en þær eru við
gildistöku laga þessara.
10. 11. gr. verði 10. gr. og upphaf gr. hljóði svo:
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til öðruvísi verður ákveðið
má ekki hækka o. s. frv.
11. A eftir 11. gr. (sem verði 10. gr.) komi ný gr., sem verði 11. gr. og hljóði svo:
Fjárfestingarlánasjóðir endurláni það fé, sem þeir fá til ráðstöfunar, með
sambærilegum kjörum og þeir njóta sjálfir. Á þetta við um vaxtakjör (að
viðbættum eðlilegum vaxtamun), lánstíina, lántökukostnað, gengisákvæði, sé
um erlent lánsfé að ræða, og verðtryggingarákvæði sé fjárins aflað á þeim
grundvelli. Heimilt er að ákveða lánskjör þessara sjóða þannig, að ákvæði
um verðtryggingu eða gengisákvæði nái til ákveðins hluta hvers láns í tilteknum lánaflokkum, er ákvarðast af því, hve stór hluti verðtryggt eða gengis-
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tryggt fé er af heildarráðstöfunarfé sjóðanna. Jafnframt skal tryggja hæfilega
ávöxtun eigin fjár þeirra.
Ríkisstjórnin lætur fram fara árlega endurskoðun á lánskjörum sjóðanna,
sbr. ákvæði 1. málsgr., og skal þá hafa hliðsjón af samsetningu þess fjármagns, sem sjóðirnir hafa yfir að ráða. Skal slík endurskoðun fyrst fara fram
fyrir 15. júní n. k., vegna ársins 1975.
Ríkisstjórnin skal, að fengnum tillögum Seðlabanka íslands og Framkvæmdastofnunar ríkisins, setja meginreglur um lánskjör allra opinberra fjárfeslingarlánasjóða í samræmi við ákvæði 1. málsgr.
Stjórnir sjóða þeirra, sem hlut eiga að máli, skulu síðan gera tillögur
um lánskjör innan ramma meginreglnanna skv. 3. málsgr. Að fengnum þeim
tillögum skal ríkisstjórnin taka endanlega ákvörðun um lánskjör fjárfestingarlánasjóða og kemur sú ákvörðun í stað lagaákvæða og reglna þeirra, sem nú
gilda um þetta efni.
12. Á eftir 13. gr. komi ákvæði til bráðabirgða, er hljóði svo:
Ákvæði til bráðabirgða.
Fyrir árslok 1975 skal heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra láta fram fara
könnun:
a) á framfærslukostnaði elii- og örorkulífeyrisþega og skal könnunin bæði ná
til einstaklinga og hjóna, er njóta elli- og örorkulífeyris.
Hliðsjón af könnun þessari skal höfð við ákvörðun elli- og örorkulífeyris og tekjutryggingar hjóna og einstaklinga.
b) á framfærslukostnaði barna einstæðra foreldra. Hliðsjón af könnun þessari
skal höfð við ákvörðun barnalífeyris.
13. Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.

Ed.

621. Nefndarálit

[11. mál]

um frv. til 1. um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarp þetta er upphaflega flutt til staðfestingar á bráðabirgðalögum um launajöfnunarbætur, en gildi þess nú felst einkum í nýjum ákvæðum um bætur almannatrygginga. Margir eru þeir, sem orðið hafa að þola stórfellda skerðingu lifskjara af
völdum núverandi ríkisstjórnar, en enginn hópur láglaunamanna hefur þó verið jafnhart leikinn og þeir sem nær eingöngu fá tekjur sínar frá almannatryggingum. 1.
apríl 1974 fékk einstaklingur í elli- eða örorkulífeyri 146 580 kr., en tekjutrygging
nam 80 052 kr. eða samtals 226 632 kr. Hinn 1. mars s. 1. var framfærslukostnaður
orðinn 46% hærri en hann var einu ári áður, en samanlagður lífeyrir og tekjutrygging, þ. e. tekjulágmark, tekjutryggingarmark, hafði aðeins hækkað um 13.3%
og var komið í 256 788 kr. á ári eða um 21 400 kr. á mánuði. En til þess að samanlagður
lífeyrir og tekjutrygging héldu gildi sínu miðað við hækkun framfærslukostnaðar
ætti upphæðin nú að nema rúmlega 27 600 kr. á mánuði, og mundi þó flestum einstaklingum veitast nógu erfitt að lifa á þeim mánaðartekjum.
I breytingartillögum meiri hluta n. felst nokkur úrbót, en hún nær skammt til
að brúa þá kjaraskerðingu, sem aldraðir og öryrkjar hafa orðið fyrir. Samkvæmt
ákvörðun ríkisstjórnarinnar og tillögum meiri hlutans fá einstaklingar um 24 600 kr.
á mánuði úr kerfi almannatrygginga, en það er rétt um helmingur af því, sem á
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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vantar að lífeyrisgreiðslur fylgi hækkun framfærslukostnaðar. Hjón fá rétt um
43 þús. kr. á mánuði, en ættu að fá um 50 þús. kr.
Eins og kunnugt er, var það fyrsta verk vinstri stjórnarinnar að bæta verulega
kjör aldraðra og öryrkja, en síðan voru lífeyrisgreiðslur hækkaðar jafnt og þétt í
kjölfar hækkunar á framfærslukostnaði.
Við Alþýðubandalagsmenn teljum þó, að þau kjör, sem öldruðum og öryrkjum
voru þá búin, megi ekki lakari vera og tillögur mínar miðast því við, að elli- og
örorkulífeyrir hækki nú fyllilega til jafns við hækkun framfærslukostnaðar á liðnu
ári, en til þess þarf aimennur lífeyrir einstaklings að verða tæpar 17 900 kr. á mánuði
og tekjutryggingin um 10 000 kr. Því til viðbótar kemur svo útborgun skattafsláttar,
eins og lofað var við afgreiðslu skattalaganna nú fyrir skemmstu, 20 þús. kr. á einstakling og 36 þús. kr. á hjón, en skattafslátturinn er uppbót til lífeyrisþega, sem
ekki greiða tekjuskatt og hafa því engan hag haft af lækkun tekjuskattsins, en hafa
þó mátt taka á sig stórfellda hækkun söluskatts.
Af hálfu meiri hlutans er augljós tilhneiging til að reyna að láta líta svo út,
að tekjutryggingin hækki sem nemur þessum 20 000 kr„ og 36 000 kr„ en það er að
sjálfsögðu blekking, og er eðlilegast að skattafslættinum sé haldið sérgreindum, eins
og lagt er til í breytingartillögum mínum, sem fylgja á sérstöku þingskjali.
1 tillögum þessum er einnig lagt til, að greiðsla fæðingarorlofs verði tekin upp
í kerfi almannatrygginga. Það er sjálfsagt réttlætismál, að sérhver móðir fái þriggja
mánaða laun vegna fæðingar, og er eðlilegt, að þær greiðslur komi úr kerfi almannatrygginga.
Alþingi, 9. maí 1975.
Ragnar Arnalds.

Ed.

622. Breytingartillögur

[11. mál]

við frv. til 1. um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál og
við brtt. á þskj. 619.

Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (RA).
1. Við 6. brtt. Við 7. gr„ er verði 6. gr.
a. í stað orðanna „Frá 1. apríl 1975 .... í júní 1975“ í 1. málsgr. komi: Frá
1. apríl 1975 skulu þær hækka um 34% frá þvi sem í gildi var i mars 1975, en
síðan breytast ársfjórðungslega í samræmi við vísitölu vöru, þjónustu og
húsnæðis.
b. í stað orðanna „Frá 1. april 1975 .... kr. 179 760“ komi: Frá 1. apríl 1975
kr. 214 491, en breytist síðan ársfjórðungslega í samræmi við vísitölu vöru,
þjónustu og húsnæðis.
2. Við 7. brtt. Við 8. gr„ er verði 7. gr.
a. Á eftir 1. tölulið kemur nýr liður, sem orði$t svo:
Viðbót vegna útborgaðs skattafsláttar á árinu 1975 kr. 20 000 fyrir einstaklinga og kr. 36 000 fyrir hjón.
b. Á eftir 2. tölulið komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Tekjutrygging skal síðan breytast ársfjórðungslega í samræmi við vísitölu vöru, þjónustu og húsnæðis.
c. Dálkur undir fyrirsögninni „Frá 1. júlí 1975“ falli niður.
3. Á eftir 12. gr. komi 3 nýjar greinar, er orðist svo:
a) (13. gr.) 10. gr. laga um ahnannatryggingar orðist svo:
Lifeyristryggingar taka til ellilífeyris, örorkulífeyris, makabóta, barnalífeyris, mæðralauna, fæðingarstvrks, fæðingarorlofsfjár, ekkjubóta og ekkjulífeyris.
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b) (14. gr.) Við lög um almannatryggingar bætist ný grein, sem verði 17. gr.,
svo hljóðandi:
Fæðingarorlofsfé skal vera jafnhátt þriggja mánaða dagvinnulaunum við
almenna verkamannavinnu við hverja fæðingu til móður sem á lögheimili
hér á landi og er íslenskur ríkisborgari. Greiðslur frá atvinnurekendum vegna
fæðingarorlofs koma til frádráttar greiðslu samkvæmt þessari grein.
c) (15. gr.) a- og b-liðir 20. gr. laga um almannatryggingar orðist svo:
a. Ríkissjóður 83.5%.
b. Atvinnurekendur 16.5%.

Ed.

623. Frumvarp til laga

[286. mál]

um iðnaðarmálagjald.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Leggja skal 0.1% gjald, iðnaðarmálagjald, á allan iðnrekstur í landinu, sem
af er greitt iðnlánasjóðsgjald samkv. ákvæðum 5. gr. laga nr. 68 10. október 1967.
Skal gjaldstofn þess vera hinn sami og iðnlánasjóðsgjaldsins samkv. ákvæðum
þessum. Undanþegin gjaldinu eru fyrirtæki í einkaeign opinberra aðila, svo og
fyrirtæki, sem stofnuð eru samkvæmt sérstökum lögum til að vera eign opinberra
aðila að verulegu leyti, nema annars sé getið í þeim lögum.
Iðnaðarmálagjald skal lagt á af skattstjórum og innheimt af innheimtumönnum
ríkisins. Gjalddagi skal vera hinn 1. ágúst ár hvert, og má taka gjaldið lögtaki,
sbr. lög nr. 29 16. desember 1885.
Iðnaðarmálagjald skal vera frádráttarbært sem rekstrarkostnaður við álagningu tekjuskatts, svo og tekjuútsvars, ef um er að ræða. Óheimilt er að leggja
gjaldið við útsöluverð á vörum eða þjónustu iðnfyrirtækja.
2. gr.
Tekjum af iðnaðarmálagjaldi skal þannig varið:
1. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds Sambands ísl. samvinnufélaga og
kaupfélaga innan þess, skal renna til starfsemi í þágu iðnaðar samvinnufélaganna eftir nánari ákvörðun stjórnar sambandsins.
2. Eftirstöðvar iðnaðarmálagjaldsins skiptast að jöfnu milli Félags íslenskra iðnrekenda og Landssambands iðnaðarmanna, sem hvort um sig ráðstafar sínum
hluta til þess að vinna að eflingu iðnaðar og iðnþróunar í landinu.
Aðilar þeir, sem iðnaðarmálagjaldið rennur til samkv. framansögðu, skulu
senda iðnaðarráðuneytinu árlega skýrslu um ráðstöfun andvirðis þess.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal í fyrsta sinn lagt á iðnaðarmálagjald árið
1975 á gjaldstofn ársins 1974.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp það, sem hér er lagt fram, er flutt að tilmælum Félags íslenskra
iðnrekenda, Landssambands iðnaðarmanna og Sambands íslenskra samvinnufélaga.
Af hálfu þesáara aðilja fylgir frumvarpinu svohljóðandi greinargerð:
„Heildarsamtök iðnaðarins í landinu, Félag íslenskra iðnrekenda og Landssamband iðnaðarmanna, hafa nú, ásamt Sambandi íslenskra samvinnufélaga, verið
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leiðandi aðilar í iðnþróun hér á landi um meira en fjögurra áratuga skeið. Á
þessu tímabili hefur iðnaðurinn vaxið nijög verulega og er nú svo koinið, að
um það bil þriðjungur þjóðarinnar starfar við iðnað, þ. e. framleiðslu þjónustu- og
byggingariðnað.
Á undanförnum árum hafa innlendir sérfræðingar unnið að athugunum á einstökum iðngreinum og áætlanagerð fyrir alhliða iðnþróun í landinu. 1 fjölmörgum
skýrslum, sem þessir aðilar hafa unnið, svo og í mannfjöldaskýrslum og spám
um dreifingu vinnuafls á komandi árum, hefur glögglega komið í ljós, að á næstu
árum m,un þurfa að verða meiri vöxlur í iðnaðinum en nokkru sinni fyrr. Auk
þess sem iðnaðurinn þarf að taka við meginhluta þess vinnuafls, sem kemur á
vinnumarkaðinn á næstu árum, þarf framleiðni hans að stóraukast, til þess að
hann geti haldið velli í síharðnandi samkeppni. Sérfræðingar þeir, sem unnið hafa
að áætlanagerð fyrir iðnaðinn, hafa lagt áherslu á nauðsyn markvissrar stefnumótunar af hálfu opinberra aðila annars vegar, og bent á að gera þurfi ákveðnar
kröfur til einstakra iðnfyrirtækja hinsvegar. Hvorttveggja gerir brýnar kröfur til
heildarsamtaka iðnaðarins.
Um það þarf ekki að fara mörgum orðum, hve mikill léttir er fyrir opinbera
aðila að geta snúið sér til fárra en öflugra aðila, sem eru fulltrúar margra smærri,
bæði þegar um er að ræða mótun og framkvæmd einstakra stefnumála. Hvað þetta
varðar geta heildarsamtök atvinnuvega komið opinberum aðilum að mjög góðu
haldi, sé rétt að farið. Heildarsamtök iðnaðarins hafa verið sá aðili, sem hið opinbera hefur getað snúið sér til í þessum efnum.
Nauðsynlegt er, að iðnaðurinn sjálfur eigi sem ríkastan þátt í að móta stefnuna
í málefnum sínum og um leið þarf hann að meira eða minna leyti að vera fær
um að framfylgja þeirri stefnu, sem mótuð er á hverjum tíma. Þetta á einkum við
um innri mál iðnaðarins, svo sem þróun skipulagsbyggingar einstakra iðngreina,
framleiðniaukandi aðgerðir hjá iðnfyrirtækjum, sameiginlegar aðgerðir í sölu- og
markaðsmálum, þjálfun og menntun starfsfólks og fleira. Allt eru þetta verkefni,
sem heildarsamtök iðnaðarins þuría að vinna að, og hafa raunar gert, en ekki
getað sinnt eins og þau hefðu viljað.
1 þessu sambandi ber að hafa i huga, að ef starfsemi heildarsamtakanna, sem
miðar að því að framfylgja þeirri iðnaðarstefnu, sem mótuð er á hverjum tíma,
er nægilega öflug, er hægt að gera meiri kröfur til einstakra iðnfyrirtækja, sem
eru aðilar að heildarsamtökunum. Ef t. d. heildarsamtökin hafa ákveðna getu til
þess að sinna framleiðniaukandi aðgerðuin hjá iðnfyrirtækjum, þjálfun og menntun
starfsfólks o. fl., verður afleiðingin sú, að hægt yrði að gera mun meiri kröfur til
fyrirtækjanna sjálfra en sanngjarnt er að gera sem stendur. Engum blandast
hugur um, að tæplega er hægt að gera verulegar kröfur um það, eins og nú standa
sakir, að fyrirtækin séu undir það búin að gera þær breytingar á rekstri, sem nauðsynlegar eru til að æskilegum árangri verði náð i iðnþróuninni, þrátt fýrir góðan
vilja. Talsvert hefur verið unnið að því að aðstoða þau á þessu sviði að undanförnu með góðri aðstoð Iðnþróunarsjóðs og hins opinbera. Þetta hefur verið gert
í samráði við heildarsamtökin, en þau hafa ekki haft þeim mannafla og því fé á
að skipa, sem nauðsynlegt er til þess að geta tekið nægilega mikinn þátt í þessari
starfsemi. Ef vel á að vera þyrfti að koma á fót öflugri ráðgjafarstarfsemi á vegum
samtakanna, og má öllum vera ljóst hve m.ikið ynnist við slíkt.
Til þess að mæla þeirri þróun, sem óhjákvæmileg er, og til þess að hafa æskileg áhrif á þá þróun, verða heildarsamtök iðnaðarins að vera virk og leiðandi
í mótun og framkvæmd iðnaðarstefnunnar. Ef samtökin eiga að geta komið til
móts við þessar auknu kröfur þurfa þau að hafa fjármagn til þess að geta haft í
sinni þjónustu nauðsynlegt starfslið til að sinna þeim verkefnum, sem úrlausnar
krefjast. Ennfremur þurfa þau aukið fjármagn til margskonar útgáfu-, fræðslu-,
kynningar- og rannsóknarstarfsemi.
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Núverandi megintekjustofnar iðnaðarsamtakanna eru félagsgjöld. Slikri tekjuöflunaraðferð eru nokknr takmörk sett, þar sem há félagsgjöld geta fælt þá frá
samtökunum, sem þar eiga að réttu lagi heima. Hins vegar virðist eðlilegt að afla
þess fjár, sem iðnaðarsamtökin þurfa til starfsemi sinnar, hjá þeim, sem iðnrekstur stunda og njóta á beinan og óbeinan hátt góðs af starfsemi samtakanna.
Með lagafrumvarpi þessu er gerð tillaga um, að lagt verði á allan iðnað í
landinu, sem greiðir iðnlánasjóðsgjald, sérstakt gjald, er renni til heildarsamtaka
iðnaðarins. Gjald þetta verði 0.1 % og lagt á sama stofn og iðnlánasjóðsgjaldið.
Miðað við innheimt iðnlánasjóðsgjald hefðu tekjur af sliku gjaldi numið um 12.9
millj. króna árið 1972, en 13.6 millj. króna árið 1973 og um 18.2 milli. króna árið
1974.
Skattlagning af þessu eða svipuðu tagi á sér fordæmi frá öðrum atvinnugreinum. Má t. d. benda á, að samkv, lögum nr. 38 15. febr. 1945 er greitt sérstakt
gjald af söluvörum landbúnaðarins, er rennur í búnaðarmálasjóð, en tekjur sjóðsins skiptast siðan að jöfnu á milli Stéttarsambands bænda annars vegar og bún•aðarsambandanna hins vegar. Ennfremur rennur hluti af útflutningsgjaldi af
sjávarafurðum til samtaka útvegsmanna og sjómanna, sbr. lög nr. 4 28. fehr. 1966
og siðari brevtingar á þeim.
Langflestir þeir, sem iðnrekstur stunda, eru aðilar að þeim félagssamtökum
iðnaðarins, sem fá eiga tekjur af iðnaðarmálagjaldinu til starfsemi sinnar, og þau
eru öllum opin, sem iðnað stunda. Þeir, sem nú standa utan samtakanna, geta þvi
gerst beinir aðilar að þeim, og á þann bátt haft áhrif á starf þeirra.
Þá má benda á, að iðnfyrirtæki og aðilar, sem hafa með höndum siálfstæðan
iðnrekstur, annast innheimtu á margvíslegum gjöldum fyrir opinbera aðila, bæði
af starfsfólki sinu og neytendum. Þessi skattheimta, sem þeir inna af hendi og
eru áhyrgir fvrir, skiptir milljörðum króna á ári og kemur engin þóknun fvrir.
Það sýnist því ekki óeðlilegt, að rfkisvaldið taki að sér að innheimta fyrir samtök
þessara aðila gjald, sem er aðeins litið brot af þvi, sem þeir innheimta fyrir rikið.
Með tekjustofni þessum ætti að vera skapaður fjárhagslegur grundvöllur fvrir
virkari þátttöku sanitaka iðnaðarins i mótun iðnþróunarinnar í framtíðinni."
Með tilliti til þeirra sjónarmiða, sem að framan eru rakin, telur rikisstjórnin
eðlilegt að bera málið upp á Alþingi í því formi, sem hér liggur fyrir.
Um einstakar greinar frumvarpsins fvlgia eftirfarandi skýringar:
Um 1. gr.
Lagt er til, að lagt verði sérstakt gjald á iðnaðinn í landinu, er renni til
heildarsamtaka iðnaðarins, og er kveðið á um ráðstöfun þess í 2. gr. frv.
Með orðinu ,,iðnrekstur“ í 1. málsgr. er átt við bæði framleiðsluiðnað, þjónustuiðnað og byggingariðnað, en samkvæmt hefð er ekki til þess ætlast, að fiskiðnaður verði þar meðtalinn. Er þetta siðasttalda nánar trvggt með tilvisun málsgreinarinnar i lögin um iðnlánasjóð, en þar er beinlínis svo á kveðið. að nokkrar
greinar framleiðsluiðnaðar séu undanþegnar ereiðslu iðnlánasjóðsgjalds, þ. e. allur
kjötiðnaður, mjólkuriðnaður og fiskiðnaður. Þessar iðngreinar vrðu einnig undanþegnar iðnaðarmálagjaldi.
Auk þess er gert ráð fvrir því í frv., að iðnfvrirtæki í einkaeign opinberra
aðila verði undanþegin iðnaðarmálagjaldinu. Raunar eru þau það flest þegar af
þeirri ástæðu, að þau greiða landsútsvar, en ekki aðstöðugjald, og eru þannig
undanþegin iðnlánasjóðsgjaldi, sem fvlgir hinu síðarnefnda. Þetta gildir þó ekki
um Landssmiðjuna og Ríkisprentsmiðjuna Gutenberg, sem báðar greiða nú aðstöðugjald jafnframt landsútsvari, og þá einnig iðnlánasjóðsgjaldið.
Með fyrirtækjum í einkaeign opinberra aðila er i frv. átt við öll fyrirtæki, sem
eru í einkaeign ríkisins eða rikisfyrirtækja. svo og fyrirtæki, sem eru i einkaeign
sveitarfélaga, eins eða fleiri, eða j sameign þessara aðila, Úr þessum hópi má t. d.
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nefna Áburðarverksmiðju ríkisins og Sementsverksmiðju rikisins, auk framangreindra dæma, en þær mundu báðar verða undanþegnar gjaldinu eins og nú stendur
á, þar sem þær greiða aðeins landsútsvar, sbr. framanritað.
Eðlilegt þykir, að umrædd undanþága frá gjaldinu nái einnig til fyrirtækja,
sem stofnuð eru með sérstökum lögum til að vera eign ríkisins að verulegu leyti.
Af þessu tagi eru t. d. Þörungavinnslan hf. og Kisiliðjan hf. Raunar mundi gjaldið
ekki falla á hina síðarnefndu, þar sem hún greiðir sérstakan tekjuskatt í stað aðstöðugjalds, iðnlánasjóðsgjalds og annarra beinna skatta.
Ákvæði greinarinnar um gjalddaga og frádráttarhæfni gjaldsins sem reksturskostnaðar eru hliðstæð ákvæðum í lögum um iðnlánasjóðsgjald. Verður iðnaðarmálagjaldið yfirleitt hliðstætt iðnlánasjóðsgjaldinu, en það er nú 0.5% af sama stofni.
Þá eru í greininni ákvæði þess efnis, að óheimilt verði að leggja iðnaðarmálagjaldið við útsöluverð á vörum eða þjónustu iðnfyrirtækja, þar sem ætlast er til,
að iðnaðurinn taki gjald þetta á sig sjálfur.
Um 2. gr.
Til þess er ætlast, að tekjum af iðnaðarmálagjaldinu verði varið til þess að
efla islenskan iðnað og vinna að jákvæðri iðnþróun í landinu. Eðlilegt þykir, að
S.Í.S. fái til ráðstöfunar þann hluta gjaldsins, sem greiddur er vegna iðnrekstrar
Sambandsins og kaupfélaga innan vébanda þess, en að öðru leyti skiptist það til
helminga milli heildarsamtaka iðnaðarins, Félags íslenskra iðnrekenda og Landssambands iðnaðarmanna.
Starfsemi samtaka iðnaðarins hefur að höfuðmarkmiði eflingu iðnaðarins og
mótun almennrar iðnaðarstefnu, er stuðli að þjóðhagslega hagkvæmri iðnþróun.
Nauðsynlegt er að auka starfsemi samtakanna verulega, t. d. á sviði alhliða kynningar- og útbreiðslustarfsemi, sviði hagrannsókna, útgáfustarfsemi o. fl. Ennfremur þurfa samtökin að hafa bolmagn til að taka virkan þátt i aðgerðum, er
miða að jákvæðum breytingum á skipulagsbyggingu einstakra iðngreina, framleiðniaukandi aðgerðum í einstökum iðngreinum eða iðnfyrirtækjum, sölu- og útflutningseflandi aðgerðum og loks í fræðslu og þjálfun starfsfólks og stjórnenda
iðnfyrirtækja.
í greininni er ákvæði, sem ætlað er að tryggja, að opinberum aðilum verði
jafnan gerð eðlileg grein fyrir ráðstöfun iðnaðarmálagjaldsins.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Ed.

624. Nefndarálit

[209. mál]

um frv. til 1. um félagsráðgjöf.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með samþykkt þess með þeim
breytingum, er hún flytur till. um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 9. maí 1975.
Oddur ólafsson,
Halldór Ásgrímsson,
Helgi Seljan.
form., frsm.
fundaskr.
Eggert G. Þorsteinsson.
Steinþór Gestsson.
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Ed.

625. Breytingartillögur

[209. mál]

við frv. til 1. um félagsráðgjöf.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. 1. gr. orðist svo:
Rétt til að kalla sig félagsráðgjafa hefur sá einn, sem til þess hefur leyfi
heilbrigðisráðherra.
2. Upphaf 3. gr. orðist svo:
Takmörkuð og/eða tímabundin réttindi má einnig veita þeim, sem eru i
starfi þegar lög þessi öðlast gildi, en uppfylla ekki skilyrði 2. gr.
Slík réttindi má því aðeins veita o. s. frv.

Ed.

626. Nefndarálit

[258. mál]

um frv. til laga um Viðlagatryggingu Islands.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mæiir með samþykkt þess með þeirri breytingu,
er hún flytur tillögu um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 9. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
Halldór Ásgrimsson,
Helgi Seljan,
form., frsm.
fundaskr.
með fyrirvara.
Eggert G. Þorsteinsson.
Steinþór Gestsson.

Ed.

627. Breytingartillaga

[258. mál]

við frv. til laga um Viðlagatryggingu.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.

2. gr. orðist svo:
Stjórn stofnunarinnar skulu skipa fimm menn. Skulu þrír kosnir af sameinuðu Alþingi, einn valinn af þeim vátryggingarfélögum, sem innheimta iðgjöld,
sbr. 3. mgr. 8. gr., en tryggingaráðherra skipar einn og skal hann vera formaður.
Varamenn skulu valdir á sama hátt. Stjórnarmenn skulu skipaðir til 4 ára í senn.

Ed.

628. Nefndarálit

[224. mál]

um frv. til 1. um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með samþykkt þess með breytingu, sem
flutt er tillaga um á þskj. 632.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja öðrum breytingartillögum.
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Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru Ingi Tryggvason og Steingrimur Hermannsson.
Alþingi, 9. maí 1975.
Axel Jónsson,
Steinþór Gestsson,
form., frsm.
fundaskr.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Ed.

Jón Árm. Héðinsson.
Ragnar Arnalds.

629. Nefndarálit

[264. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 72 28. mai 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin mælir með samþykkt frv., en Jón Árm. Héðinsson og Stefán Jónsson
munu gera i sérstöku nefndaráliti grein fyrir afstöðu sinni.
Jón G. Sólnes var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 9. maí 1975.
Steingrímur Hermannsson,
Oddur ólafsson.
form., frsm.
Halldór Ásgrimsson.

Ed.

630. Nefndarálit

Jón Árnason.

[265. mál")

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir vegna ákvörðunar
Seðlabanka íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin maelir með samþykkt frv„ en Jón Árm. Héðinsson og Stefán Jónsson
munu gera i sérstöku nefndaráliti grein fyrir afstöðu sinni.
Jón G. Sólnes var fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Alþingi, 9. maí 1975.
Steingrímur Hermannsson,
form., frsm.

Nd.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Oddur Ólafsson.

631. Nefndarálit

Jón Árnason.

[95. mál]

um frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur kynnt sér frumvarpið og rætt það á nokkrum fundum. Ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis og vegamálastjóri voru kvaddir á fund nefndarinnar til skrafs og ráðagerða. Nefndarjnenn eru í meginatriðum sammála um að
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mæla með samþykkt frumvarpsins. Þeir hafa þó allir áskilið sér rétt til að breyta
eða fylgja breytingartillögum. Nánari grein verður gerð fyrir málinu í framsögu.
Óhjákvæmilegt er að breyta frv. í þeim búningi, sem það kom i frá Ed., á þann
hátt, að 15. gr. skiptist í tvær greinar og aðrar dagsetningar verði i ákvæði til
bráðabirgða en nú eru þar. Eru nefndarmenn sammála um þessar
-TK

BREYTINGAR:

1. Við 15. gr. Á eftir orðunum „um framkvæmd eignarnáms“ í 1. málsgr. komi
ný greinatala og þar hefjist 16. gr.
2. Við ákvæði til bráðabirgða. Dagsetningar breytist þannig, að í stað „15. apríl“
komi: 25. mai, og í stað „1. maí“ komi: 1. júní.
Alþingi, 9. maí 1975.
Friðjón Þórðarson,
form., frsm.
Karvel Pálmason.

Ed.

Sverrir Hermannsson.
fundaskr.
Garðar Sigurðsson.
Guðrún Benediktsdóttir.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
Stefán Valgeirsson.

632. Breytíngartillaga

[224. mál]

við frv. til 1. um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
Frá menntamálanefnd.
Við 2. gr. Við gr. bætist: Ef fleiri en eitt sveitarfélag standa að rekstri tónlistarskóla, gera þau samning um fyrirkomulag greiðslna og kostnaðarskiptingu.

Nd.

633. Nefndarálit

[222. mál]

við frv. til 1. um Leiklistarskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað þetta mál ítarlega og orðið sammála um að mæla með
samþykkt frv. með þeim breytingum, sem prentaðar verða á sérstöku þingskjali.
Efnisbreytingar eru m. a., að skýrar yrði kveðið á um hlutverk skólans en
frv. mælir um. Þá er sú breyting lögð til, að heimilt sé að reka undirbúningsdeildir utan Reykjavíkur í tengslum við skólann og að starfrækja „nemendaleikhús“ á vegum hans. Nemendaleikhús í þessu sambandi merkir að sjálfsögðu ekki
nýtt leikhús í venjulegri merkingu orðsins, heldur sjálfstæðar leiksýningar nemenda, uppfærslu leikverka á þeirra vegum sem þátt í menntun þeirra og þjálfun til
leiklistarstarfa.
Nefndin leggur til, að skólastjóri verði ráðinn til 4 ára í senn, en ekki ævilangt, og eins, að skýrt sé kveðið á um það, að kennarar séu ráðnir að skólanum
í samráði við skólanefnd. Jafnframt leggur nefndin til, að notað verði orðið
„kennarar“ f stað orðsins „stundakennarar“. Þykir eigi ástæða til að lögfesta, að
ekki megi aðrir starfa við skólann en stundakennarar.
Nefndin leggur einnig til að í skólanefnd verði bætt 2 fulltrúum, þ. e. frá
Leikfélagi Akureyrar og kennurum skólans. Þykir eðlilegt, að Leikfélag AkurAlþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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eyrar, sem rekur fast leikhús, eigi aðild að skólanefnd, svo og að kennarar skólans
eigi þar fulltrúa til jafns við nemendur.
Nefndin leggur til, að ákvæði til bráðabirgða verði breytt verulega að efni og
orðalagi. Ákvæði þetta fjallar um rétt nemenda núverandi leiklistarskóla, þ. e.
Leiklistarskóla leikfélaganna og Leiklistarskóla Samtaka áhugamanna um leiklist
(SÁL). Menntamálanefnd telur, eftir að hafa kynnt sér störf þessara skóla, að
virða beri framtak þeirra og námsáhuga nemenda þeirra og tryggja að þeir geti
haldið áfram námi í væntanlegum Leiklistarskóla ríkisins, þannig að tekið verði
tillit til þess náms, sem nemandi hefur þegar lokið, og þess, hvort hann hefur
staðist hæfnismat í skóla sínum.
Leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þeim breytingum, sem hér
hafa verið nefndar.

Alþingi, 8. mai 1975.
Ingvar Gíslason,
form., frsm.
Magnús T. Ólafsson.

Nd.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.
Svava Jakobsdóttir.
Gunnlaugur Finnsson.

634. Breytingartillögur

Ey. Kon. Jónsson.
EHert B. Schram.

[222. mál]

við frv. til 1. um Leiklistarskóla Islands.
Frá menntamálanefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stofna skal á vegum ríkisins leiklistarskóla, og er heiti hans Leiklistarskóli íslands.
Hlutverk skólans er að þroska leiklistarhæfileika nemenda og þjálfa þá til
leiklistarstarfa.
Skólinn starfar í Reykjavík, en heimilt er að reka undirbúningsdeildir í
tengslum við skólann annars staðar á landinu.
Heimilt er að starfrækja nemendaleikhús á vegum skólans.
Allur kostnaður við skólann greiðist úr ríkissjóði.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Leiklistarskóli Islands heyrir undir menntamálaráðuneytið. Skólinn er
þriggja vetra skóli og skal starfa sem næst 8 mánuði á ári. Ákveða skal með
reglugerð, hvert skuli vera námsefni skólans, inntökuskilyrði, hæfnismat (próf)
og annað, er varðar starfsemi skólans og undirbúningsdeilda skv. 1. gr.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Við skólann starfar skólastjóri, sem settur skal eða skipaður af ráðherra
til fjögurra ára i senn. Skólastjóri getur sá einn orðið, sem öðlast hefur
menntun og reynslu í leiklistarstörfum. Um starfskjör hans fer eftir hinu almenna launakerfi ríkisins, eftir því sem við á. Skólastjóri ræður kennara að
skólanum í samráði við skólanefnd, eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum.
4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Skólanefnd er til ráðuneytis skólastjóra um málefni skólans. Menntamálaráðherra skipar skólanefndina, sem i eiga sæti 9 fulltrúar. Ráðherra
skipar einn nefndarmanna án tilnefningar, og er hann formaður. Aðrir nefndarmenn eru skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna aðila: Þjóðleikhúsráðs,
leikhúsráðs Leikfélags Reykjavikur, Leikfélags Akureyrar, Bandalags isl. leikfélaga, Ríkisútvarpsins, Félags íslenskra leikara, kennara Leiklistarskóla fslands, nemenda Leiklistarskóla tslands. Nefndarmenn skulu skipaðir til fjög-
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5.

6.
7.
8.

urra ára í senn nema fulltrúar nemenda og kennara, sem skipaðir eru tíl
eins árs hverju sinni.
Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Þjóðleikhús og önnur leikhús í landinu, sem ríkisstyrks njóta, svo og
Rikisútvarp (hljóðvarp og sjónvarp) skulu veita Leiklistarskóla íslands aðstoð
í starfi hans eftir því sem um semst milli aðila hverju sinni og við verður komið.
Við 6. gr. Greinin falli niður.
Við 7. gr. Greinin falli niður.
Við ákvæði til bráðabirgða. Ákvæðið orðist þannig:
Vegna þess að leiklistarkennsla hefur farið fram undanfarið á vegum
tveggja aðila, annars vegar Leiklistarskóla leikhúsanna, hins vegar Leiklistarskóla Samtaka áhugafólks um leiklist (SÁL), skulu nemendur þessara skóla,
sem kjósa að halda áfram námi sinu í Leiklistarskóla Islands, eiga rétt á því.
Ber í því sambandi að taka tillit til þess náms, sem nemandi hefur þegar
lokið í skóla sínum, og hvort hann hefur staðist þar hæfnismat. Ráðherra getur
sett nánari reglur um þetta efni og á um það úrskurðarvald.

Nd.

635, Nefndarálit

[177. mál]

um till. til þál. um beislun orku og orkusölu á Austurlandi.
Frá iðnaðarnefnd.
Iðnaðarnefnd ræddi um tillöguna á tveimur fundum, en varð ekki sammála
um að samþykkja hana óbreytta.
Nefndin telur nauðsynlegt að flýta virkjunarrannsóknum á Austurlandi eins
og við verður komið. Fjarstaddur afgreiðslu málsins var Pétur Sigurðsson.
Iðnaðarnefnd leggur til, að tillagan á þingskjali 347 verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að Orkustofnun
ljúki eins fljótt og við verður komið rannsókn á byggingu Fljótsdalsvirkjunar.
2. Fyrirsögn tillögunnar verði:

Till. til þál. um rannsókn á byggingu Fljótsdalsvirkjunar.
Alþingi, 9. maí 1975.
Ingólfur Jónsson,
form., frsm.
Ingvar Gíslason.

Sþ.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Sverrir Bergmann.

636. Nefndarálit

Magnús Kjartansson
Benedikt Gröndal.

[122. mál]

um till. til þál. um endurskoðun laga nr. 63 frá 12. maí 1970, um skipan opinberra
framkvæmda.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur haft til athugunar till. til þál. um endurskoðun laga nr.
63 frá 12. maí 1970, um skipan opinberra framkvæmda. Nefndin mælir með samþ.
tillögunnar með eftirgreindri
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BREYTINGU:

Síðasti málsliður tillögunnar orðist svo:
Ríkisstjórnin skal leggja fram á næsta þingi lagafrumvarp um þetta efni, ef
athugun leiðir í ljós að tilefni sé til.

Alþingi, 7. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form.
Jónas Árnason.

Nd.

Lárus Jónsson,
frsm.
Ólafur Ólafsson.
Jón Skaftason.

Magnús T. Ólafsson
Ólafur G. Einarsson.

637. Nefndarálit

[220. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggiingar
(fæðingarorlof).
Frá meiri hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Nefndin hefur rætt málið á fundum sinum og meiri hluti hennar mælir með
samþykkt þess.
Alþingi, 9. mai 1975.
Jón Skaftason,
Ragnhildur Helgadóttir,
Þórarinn Sigurjónsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Jóhann Hafstein.
Guðm. H. Garðarsson.

Ed.

638. Breytingartillaga

[224. mál]

við frv. til 1. um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
Frá Ragnari Arnalds og Axel Jónssyni.
2. gr. orðist svo:
Tónlistarskólar, sem fullnægja framangreindum skilyrðum, skulu fá styrk úr
rikissjóði og frá viðkomandi sveitarfélagi, er nemi launagreiðslum til skólastjóra og
kennara skólanna. Sveitarstjórn ræður skólastjóra og kennara að fengnum tillögum
skólanefndar og teljast þeir starfspienn sveitarfélagsins. Sveitarfélagið annast launagreiðslur, en ríkisstyrkur, er nemi 50% launakostnaðar skal mánaðarlega greiddur
sveitarfélaginu, enda séu laun greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum á hverjum tima.
Skólanefnd, skipuð fulltrúum eignaraðila skólans, fer með fjárreiður skólans,
en viðkomandi sveitarfélag skal ávallt eiga fulltrúa í nefndinni.
Ef fleiri en eitt sveitarfélag standa að rekstri tónlistarskóla, gera þau með sér
samning um fyrirkomulag greiðslna og kostnaðarskiptingu.
Stjórn Lffeyrissjóðs starfsmanna rfkisins er heimilt að taka starfsmenn tónlistarskóla, sem starfa samkvæmt lögum þessum, í tölu sjóðfélaga, sbr. 4. gr. 1. um
Lífeyrissjóð starfsmanna rfkisins og önnur ákvæði þeirra laga.
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um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
(Eftir 2. umr. í Ed., 9. maí.)
1. gr.
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til heildarsamtök aðila vinnumarkaðarins hafa samið um annað skulu launagreiðendur greiða launajöfnunarbætur í
stað almennrar verðlagsuppbótar á laun umfram þá verðlagsuppbót, sem svarar til
kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, sem hér segir:
1. Á laun, sem eru lægri en 50 000 krónur á mánuði fyrir fulla dagvinnu, miðað
við kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, greiðist 3 500 króna bætur á mánuði til
þeirra, sem skila fullum dagvinnutima, en hlutfallslega lægra til annarra. Bætur
á yfirvinnukaup greiðist hlutfallslega þannig að gildandi tengsl yfirvinnu- og
dagvinnukauptaxta haldist.
2. Á laun á bilinu 50 000 til 53 500 krónur fyrir fulla dagvinnu, miðað við kaupgreiðsluvisitölu 106.18 stig, greiðist 3 500 króna bætur á mánuði að frádreginni þeirri fjárhæð, sem kauptaxtinn er hærri en 50000 krónur á mánuði, til
þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra.
Bætur á hvern yfirvinnutíma greiðast á þessu taxtabili í sama hlutfalli við
bætur á dagvinnulaun og greindi í 1. lið þessarar greinar.
3. Á hærri laun greiðast ekki launajöfnunarbætur. Hækkun grunnlauna um 3%
hinn 1. desember 1974 og enn um 3% hinn 1. júní 1975 hefur þó engin áhrif
á greiðslur launajöfnunarbóta skv. 1. og 2. tölulið þessarar greinar eða hækkun grunnlauna í samræmi við samninga heildarsamtaka aðila vinnumarkaðarins.
2. gr.
Setja skal reglugerð um ákvörðun launajöfnunarbóta skv. 1. gr. Við samningu
reglugerðarinnar skal haft náið samráð við aðila vinnumarkaðarins.
Þess skal gætt, þegar metin er hæð kauptaxta fyrir reglulega dagvinnu, sem
ákveðinn er með álagi á annan lægri taxta, eða sem hlutfall af hærri taxta, að jafnan
sé miðað við hinn endanlega taxta, en ekki þann grunn, sem hann er á reistur. Með
taxta skal telja hvers konar álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum og ótvíræðum hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. Með taxta
skal einnig telja vaktaálag að því leyti, sem það kann að vera hærra en svarar til
eftirvinnu-, næturvinnu- og helgidagsálags.
Þegar metin er hæð mánaðarlauna fyrir fulla dagvinnu skv. ákvæðisvinnutöxtum, til ákvörðunar launajöfnunarbótat, skal m. a. taka tillit til þess vinnuálags,
sem fylgja kann ákvæðisvinnu, og fyrirliggjandi upplýsinga Kjararannsóknarnefndar
um tekjur ákvæðisvinnufólks. Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skulu
gerðar upp mánaðarlega eftir á á grundvelli vinnutima og tekna i liðnum mánuði.
3. gr.
Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli búvöru, sbr. lög nr. 101/
1966, skulu hækka vegna launajöfnunarbóta um 5.5% og skal sú hækkun haldast
til 31. maí 1975 og þar til annað verður ákveðið.
4. gr.
Hækkun sú á búvöruverði til bænda, sem hlýst af hækkun skv. 3. gr., skal
ekki greidd út í hlutfalli við framleiðsluverðmæti, heldur jafnað þannig til bænda,
að hún gagnist eingöngu hinum tekjulægri í þeirra hópi með líkum hætti og launajöfnunarbætur launþega skv. lögum þessum. Heimilt er, að setja reglugerð um
innheimtu og úthlutnun þessara bóta í samráði við Stéttarsamband bænda.
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Framleiðsluráð landbúnaðarins skal annast úthlutnun launajöfnunarbóta sainkvæmt 1. málsgr.
Eftirfarandi reglur skulu gilda um launajöfnunarbætur til bænda:
1. Launajöfnunarbætur greiðast þeim einum, er reka bú á lögbýli. Einstaklingar,
sem eru aðilar að félagsbúi samkvæmt mati úthlutunarnefndar, hafa sama
rétt til launajöfnunarbóta og aðrir bændur. Hlutafélög, önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, stofnanir og aðrir ópersónulegir aðilar eiga ekki rétt á
launaj öfnunarbótum.
2. Aðeins framleiðendur nautgripaafurða, saufjárafurða og kartaflna eiga rétt
á launajöfnunarbótum.
3. Aðilar, sem í árslok 1974 voru með minni bú eða búshluta en svarar 60 ærgildum í nautgripum og/eða sauðfé, eiga ekki rétt á launajöfnunarbótum.
Sama gildir um aðila með bú, sem á árinu 1974 gaf bónda og skylduliði hans
hærri vinnulaunatekjur af nautgripa- og/eða sauðfjáreign en svarar til meðal
vinnulauna af 500 ærgilda búi í nautgripum og/eða sauðfé, samkvæmt útreikningi og ákvörðun Framleiðsluráðs landbúnaðarins. Kartöfluframleiðendur
1974, sem eru utan fyrrgreindra marka varðandi búfjáreign, eiga rétt á launajöfnunarbótum eftir reglum, er Framleiðsluráð landbúnaðarins setur.
4. Búvöruframleiðendur, sem á árinu 1974 höfðu tekjur af atvinnu utan landbúnaðar, skulu — ef þeir fullnægja settum skilyrðum að öðru leyti — fá
greiddar skertar launajöfnunarbætur samkvæmt mati Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
5. Réttur til launajöfnunarbóta er bundinn því skilyrði, að hlutaðeigandi telji
tekjur sínar og eignir 1974 fram til skatts á fullnægjandi hátt að dómi Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimlt að takmarka eða fella niður
launajöfnunarbætur til búvöruframleiðenda, sem eru með hærri fyrningarfrádrátt á skattframtali en reiknað er með í verðlagsgrundvelli búvöru, enda sé
bústofn þeirra stærri en svarar 500 ærgildum í nautgripum og/eða sauðfé.
Nú rekur aðili fleiri en eitt bú, og skal þá litið á þau sem eina heild við ákvörðun launajöfnunarbóta.
Umsóknir um launajöfnunarbætur skulu sendar Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir lok frests, er hún ákveður. Afrit af skattframtali 1975 skal fylgja hverri
uinsókn. Umsóknir mega vera í formi ljósrits af framtali (þ. e. almennu skattframtali og landbúnaðarskýrslu), sem skattstjóri sendir Framleiðsluráði landbúnaðarins með áritun um, að hlutaðeigandi sæki um að fá greiddar launajöfnunarbætur. Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður nánari tilhögun umsókna.
Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður fjárhæðir launajöfnunarbóta, er skulu
vera breytilegar eftir hæð vinnutekna af búrekstri 1974, innan þess ramma, sem
ákveðin er í þessari grein, og í sem fyllstu samræmi við þau ákvæði, sem gilda um
launajöfnunarbætur til launþega, sbr. 1. og 2. gr. þessara laga og regiugerð nr.
267/1974, um launajöfnunarbætur.
5- gr.
Greiðsla fjölskyldubóta, sbr. 26. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 62/1974,
skal á tímabilinu 1. október til 30. júni 1975 miðuð við það, að árlegur fjölskyldubætur með barni séu 20 000 kr.
6. gr.
Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, sbr.
lög nr. 96/1971, nr. 112/1972 og nr. 62/1974, aðrar en fjölskyldubætur, fæðingarstyrkur og tekjutrygging skv. 19. gr„ skulu taka breytingum sem hér segir:
Frá 1. október 1974 skulu þær hækka um 6% frá því, sem í gildi var í sept.
1974.
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Frá 1. desember 1974 skulu þær hækka um 3% frá því, sem í gildi var i nóv.
1974.
Frá 1. apríl 1975 skulu þær hækka um 9% frá því, sem í gildi var í mars 1975.
Frá 1. júlí 1975 skulu þær hækka enn um 3% frá því, sem í gildi var i júní
1975.
Breytingar þessar skulu einnig taka til greiðslna skv. 73. gr. laganna.
Þannig verði fullur, árlegur ellilífeyrir einstaklinga, sbr. 11. gr. laga nr. 67/
1971, sem hér segir, eftirgreind tímabil, miðað við að lífeyrir sé fyrst tekinn við
67 ára aldur:
Frá 1. október 1974 til 30. nóvember1974 ................................ 155 400 kr.
Frá 1. desember 1974 til 31. mars1975 .................................... 160 068 —
Frá 1. april 1975 til 30. júní 1975 ............................................. 174 480 —
Frá 1. júlí 1975 ............................................................................ 179 760 —
7. gr.
Fjárhæðir 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, og lög nr.
62/1974, skulu vera sem hér segir eftirgreind tímabil:
1. okt. 1974
U1
30. nóv. 1974
kr.

1. des. 1974
tu
31. mars 1973
kr.

1. april 1975
til
30. júni 1975
kr.

Fró
1. JÚ1Í1975
kr.

1. Fjárhæð

annarra árstekna lífeyrisþega en lífeyris almannatrygginga (reiknaðrar leigu af
eigin húsnæði og tekna barna),
sem ekki skerðir rétt til uppbótar á lífeyri (tekjutryggingar):
Einstaklingar
...............................
Hjón ...............................................
2. Uppbót á lífeyri (tekjutrygging)
á ári:

41 300
74 340

41 300
74 340

45 000
81 000

46 380
83 460

Finstaklingar
....................................
93 900
Hjón ............................................... 169 020
3. Hafi bótaþegi aðrar tekjur, sbr.
1., umfram fjárhæðirnar, sem tilgreindar eru i 1., skal skerða uppbótina um ákveðinn hundraðshluta af tekjum umfram nefnd
mörk sem hér segir: ..................
50%

96 720
174 096

141 120
238 620

145 380
245 760

51.5%

55%

55%

8. gr.
Breytingar bóta almannatrygginga skv. 6. og 7. gr. skulu m. a. koma i stað
breytinga skv. 1. mgr. 78. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 12. gr. laga nr. 96/1971, af tilefni
launajöfnunarbóta skv. lögum þessum, 3% almennrar hækkunar grunnlauna 1. desember 1974, launahækkunar skv. samkomulagi ASl og vinnuveitenda frá 26. mars
1974 og 3% almennrar hækkunar grunnlauna frá 1. júní 1975.
9. gr.
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til öðruvísi verður ákveðið skulu
niðurgreiðslur vöruverðs úr ríkissjóði ekki vera lægri en þær eru við gildistöku
laga þessara.
10. gr.
Frá 1. október 1974 til 31. mai 1975 og þar til öðruvísi verður ákveðið má ekki
hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign eða lausafé
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frá því, sem var 23. september 1974, nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda og
skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau telji hana óhjákvæmilega. Leyfi til
hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur hlotið staðfestingu ríkisstjórnarinnar.
Á því tímabili, er greinir í 1. mgr., má ekki hækka hundraðshluta álagningar
á vöru í heildsölu, smásölu eða öðrum viðskiptum frá því, sem var 23. september
1974, nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda og staðfestingu ríkisstjórnarinnar,
sbr. 1. mgr. Gildir þetta einnig um hvers konar umboðslaun vegna sölu vöru eða
þjónustu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda
vöru eða þjónustu, þar með vinnu.
Ákvæði 1. og 2. mgr. taka einnig til verðs hvers konar vöru og þjónustu, sem
ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra aðila eða aðrir opinberir aðilar láta í té gegn
gjaldi.
Ríkisstjórnin getur ákveðið lækkun á verði vöru eða þjónustu telji hún til þess
gilda ástæðu eða brýna nauðsyn.
11. gr.
Fjárfestingarlánasjóður endurláni það fé, sem þeir fá til ráðstöfunar, með sambærilegum kjörum og þeir njóta sjálfir. Á þetta við um vaxtakjör (að viðbættum
eðlilegum vaxtamun), lánstíma, lántökukostnað, gengisákvæði, sé um erlent lánsfé
að ræða, og verðtryggingarákvæði sé fjárins aflað á þeim grundvelli. Heimilt er að
ákveða lánskjör þessara sjóða þannig, að ákvæði um verðtryggingu eða gengisákvæði nái til ákveðins hluta hvers láns í tilteknum lánaflokkum, er ákvarðast af
því, hve stór hluti verðtryggt eða gengistryggt fé er af heildarráðstöfunarfé sjóðanna. Jafnframt skal tryggja hæfilega ávöxtun eigin fjár þeirra.
Rikisstjórnin lætur fram fara árlega endurskoðun á lánskjörum sjóðanna, sbr.
ákvæði 1. málsgr., og skal þá hafa hliðsjón af samtengingu þess fjármagns, sem
sjóðirnir hafa yfir að ráða. Skal slík endurskoðun fyrst fara fram fyrir 15. júni
n. k., vegna ársins 1975.
Ríkisstjórnin skal, að fengnum tillögum Seðlabanka Islands og Framkvæmdastofnunar ríkisins, setja meginreglur um lánskjör allra opinberra fjárfestingarlánasjóða í samræmi við ákvæði 1. málsgr.
Stjórnir sjóða þeirra, sem hlut eiga að máli, skulu síðan gera tillögur um lánskjör innan ramma meginreglnanna skv. 3. málsgr. Að fengnum þeim tillögum skal
ríkisstjórnin taka endanlega ákvörðun um lánskjör fjárfestingarlánasjóða og kemur
sú ákvörðun í stað lagaákvæða og reglna þeirra, sem nú gilda um þetta efni.
12. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum nema þyngri viðurlög séu
ákveðin með öðrum lögum.
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Fyrir árslok 1975 skal heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra láta fram fara
könnun:
a) á framfærslukostnaði elli- og örorkulífeyrisþega og skal könnunin bæði ná til
einstaklinga og hjóna, er njóta elli- og örorkulífeyris.
Hliðsjón af könnun þessari skal höfð við ákvörðun elli- og örorkulífeyris
og tekjutryggingar hjóna og einstaklinga.
b) á framfærslukostnaði barna einstæðra foreldra. Hliðsjón af könnun þessari
skal höfð við ákvörðun barnalífeyris.
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Ed.

640. Frumvarp til laga

[258. mál]

um Viðlagatryggingu íslands.
(Eftir 2. umr. í Ed., 9. maí.)
Samhljóða þskj. 513 með þessari breytingu:
2. gr. hljóðar svo:
Stjórn stofnunarinnar skulu skipa fimm menn. Skulu þrír kosnir af sameinuðu Alþingi, einn valinn af þeim vátryggingarfélögum, sem innheimta iðgjöld,
sbr. 3. mgr. 8. gr., en tryggingaráðherra skipar einn og skal hann vera formaður.
Varamenn skulu valdir á sama hátt. Stjórnarmenn skulu skipaðir til 4 ára í senn.

Ed.

641. Breytingartillaga

[269. mál]

við frv. til 1. um breyting á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs.
Frá Axel Jónssyni.
Fyrirsögn frv. verði: Frumvarp til laga um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs.

Ed.

642. Nefndarálit

[230. mál]

um frv. til 1. um breyt. á hjúkrunarlögum, nr. 8 frá 13. mars 1974.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir m,eð samþykkt þess.
Alþingi, 9. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Helgi F. Seljan.
Steinþór Gestsson.

Ed.

Eggert G. Þorsteinsson.
Ásgeir Bjarnason.

643. Frumvarp til laga

[269. mál]

um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs.
(Eftir 2. umr. í Ed., 9. maí.)
1. gr.
Mörk Reykjavíkur og Kópavogs, sem ákveðin eru í 1. gr. laga nr. 46/1923 um
stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur og 1. gr. laga nr. 30/1955 um bæjarstjórn
í Kópavogskaupstað, skulu breytast þannig að þau verði framvegis þessi:
Punktur nr:

H (7) (óbreyttur) ...................................................
8 ...........................................................................
9 ...........................................................................
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

X-hnlt:

17444.17
17861.46
18668.74

Y-hnit:

11785.70
12061.14
12717.36
216
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Punktur nr:

X-hnit:

36 ...........................................................................
33 ...........................................................................
37 ...........................................................................
38 ...........................................................................
15 ...........................................................................
16 ...........................................................................
17 ...........................................................................
18 ...........................................................................
40 (óbreyttur) ......................................................
E (4) (óbreyttur) ....................................................

18783.596
18649.643
18359.852
18240.244
18128.737
18197.711
17998.943
17979.921
18111.777
17947.99

Y-hnit:

13475.884
13493.396
13563.293
13606.054
13671.225
13711.123
14005.547
14077.254
14426.875
14658.30

Mörkin eru beinar línur eða hringbogar milli ofangreindra punkta, þannig:
Milli H (7) og 8
: Bein lína.
Milli 8 og 9
: Bein lína.
Milli 9 og 36
: Bein lína.
Milli 36 og 33
: Bein lína.
Milli 33 og 37
: Hringbogi með radíus R = 1400 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 33
að punkti nr. 37.
Milli 37 og 38
: Bein lína.
Milli 38 og 15
: Hringbogi með radius R = 350 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 38
að punkti nr. 15.
Milli 15 og 16
: Bein lína.
Milli 16 og 17
: Hringbogi með radíus R = 679.5 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 16 að
punkti nr. 17.
Milli 17 og 18
: Hringbogi með radíus R = 530 m með miðju
vinstra megin, þegar horft ter frá punkti nr. 17
að punkti nr. 18.
Milli 18 og 40
: Hringbogi með radíus R = 441.4 m með miðju
vinstra megin, þegar horft er frá punkti nr. 18
að punkti nr. 40.
Milli 40 og E (4)
: Bein lina.
2. gr.
Nú kemur í Ijós við nánari hönnun vegakerfis, að ráðlegt þykir að víkja frá
þeim mörkum, sem um ræðir i 1. gr. og er þá heimilt að gera það með reglugerð,
sem félagsmálaráðuneytið setur samkvæmt tillögu borgarstjórnar Reykjavíkur og
bæjarstjórnar Kópavogs, sbr. samning þeirra, dags. 9. október 1973.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Ed.

644. Tillaga til þingsályktunar

[100. mál]

um sérkennslumál.
(Eftir eina umr. í Nd., 9. maí.)
Alþingi ályktar, að brýna nauðsyn beri til að gera hið fyrsta ráðstafanir til
að bæta úr vöntun á sérkennslu afbrigðilegra barna í grunnskólum landsins. Á
það sérstaklega við um skóla landsbyggðarinnar.

Þingskjal 644—647
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í því skyni skal að því stefnt, að sérstökum starfsmanni innan menntamálaráðuneytisins verði falið könnunar- og skipulagningarstarf á þessu sviði. Sé hann
um leið skólastjórum og fræðsluráðum, til ráðuneytis og aðstoðar í þessum málum.
Jafnframt skal áhersla lögð á menntun sérkennara við Kennaraháskóla íslands
og námskeið fyrir almenna kennara í kennslu og handleiðslu afbrigðilegra barna.

Ed.

645. Frumvarp til laga

[209. mál]

um félagsráðgjöf.
(Eftir 2. umr. í Ed., 9. maí.)
Samhljóða þskj. 402 með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:
Rétt til að kalla sig félagsráðgjafa hefur sá einn, sem til þess hefur leyfi heilbrigðisráðherra.
3. gr. hljóðar svo:
Takmörkuð og/eða tímabundin réttindi má einnig veita þeim, sem eru í starfi
þegar lög þessi öðlast gildi, en uppfylla ekki skilyrði 2. gr.
Slik réttindi má því aðeins veita að fyrir liggi meðmæli þeirrar stofnunar, sem
umsækjandi vinnur hjá. Jafnframt skai leita umsagnar Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa.
Slíku leyfi fylgir ekki réttur til að kallast félagsráðgjafi.

Ed.

646. Lög

[130. mál]

um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og
ófrjósemisaðgerðir.
(Afgreidd frá Ed. 9. maí.)
Samhljóða þskj. 471.

Ed.

647. Frumvarp til laga

[224. mál]

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
(Eftir 2. umr. í Ed., 9. maí.)
Samhljóða þskj. 418 með þessari breytingu:
2. gr. hljóðar svo:
Tónlistarskólar, sem fullnægja frainangreindum skilyrðum, skulu fá styrk úr
ríkissjóði og frá viðkomandi sveitarfélagi, er nemi launagreiðslum til skólastjóra
og kennara skólanna. Sveitarstjórn ræður skólastjóra og kennara að fengnum tillögum skólanefndar og teljast þeir starfsmenn sveitarfélagsins. Sveitarfélagið annast
launagreiðslur, en rikisstyrkur, er nemi 50% launakostnaðar skal mánaðarlega
greiddur sveitarfélaginu, enda séu laun greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum
á hverjum tima.
Skólanefnd, skipuð fulltrúum eignaraðila skólans, fer með fjárreiður skólans,
en viðkomandi sveitarfélag skal ávallt eiga fulltrúa í nefndinni.
Ef fleiri en eitt sveitarfélag stendur að rekstri tónlistarskóla, gera þau með
sér samning um fyrirkomulag greiðslna og kostnaðarskiptingu.
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Stjórn Lífeyrissjóös starfsmanna ríkisins er heimilt aö taka starfsmenn tónlistarskóla sem starfa samkvæmt löguin þessum í tölu sjóðfélaga, sbr. 4. gr. 1. um
Lífeyrissjóð starfsmanna rikisins og önnur ákvæði þeirra laga.

Nd.

648. Nefndarálit

[240. mál]
..

um frv. til 1. um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1972.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 10. maí 1975.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Gylfi Þ. Gíslason.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Tómas Árnason.
Ey. Kon. Jónsson.

Magnús Kjartansson.
Sverrir Bergmann.

[26Í. mál]

649. Nefndarálit

Nd,

29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna
um frv. til 1. um breyt. á 1
rikisins.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur haft mál þetta til athugunar og mælir með
samþykkt þess.
Alþingi, 10. maí 1975.
Ólafur G. Einarsson,
form., frsm.
Gylfi Þ. Gíslason.

Nd.

Lárus Jónsson,
fundaskr.
Tómas Árnason.
Ey. Kon. Jónsson.

Magnús Kjartansson,
Sverrir Bergmann.

650. Breytingartillögur

[95. mál]

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá Pálma Jónssyni.
1. Á undan 1. gr. komi tvær nýjar gr.
a) (1. gr.) 8. gr. orðist svo:
Vegagerð rikisins er veghaldari allra opinberra vega samkv. Iögum
þessum nema sýslunefndir ákveði annað um sýsluvegi.
b) (2. gr.) Burt falli úr 1. málsl. 9. gr. orðin „svo og sýslunefndum að annast
sýsluvegi á sama hátt“.
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2. Á eftir 3. gr. (er verði 5. gr.) komi ný gr. (er verði 6. gr.), svo hljóðandi:
1. málsgr. 17. gr. orðist svo:
Sýslunefndir semja, í samráði við Vegagerð ríkisins, framkvæmdaáætlun
fyrir sýsluvegi til fjögurra ára í senn.
3. Við 6. gr. (er verði 9. gr.) bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Kauptúnahreppar með 200 ibúa eða fleiri eru undanþegnir gjaldi þessu.
Sú undanþága nær þó aðeins til þess hluta hrepps, sem er innan eðlilegra
þéttbýlismarka.
4. 8. gr. (er verði 11. gr.) orðist svo:
28. gr. orðist svo:
Af tekjum vegamála samkv. lögum um fjáröflun til vegagerðar skal árlega
veita til sýsluvega fjárhæð, sem sé eigi lægri en þreföJd heildarupphæð álagðra
sýsluvegasjóðsgjalda um allt land.
Vegamálastjóri annast greiðslu á framlagi ríkissjóðs til sýsluvegasjóða
samkv. 1. málsgr. eftir reglugerð, sem ráðherra setur.
Framlag, sem hreppur kann að hafa greitt umfram lágmark samkv. 21. gr.,
skal ásamt mótframlagi ríkissjóðs renna óskipt til sýsluvega í þeim hreppi.
5. Við 10. gr. (sem verði 13. gr.). Við gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
í stað orðanna „12% af hundraði" komi: 12 af hundraði.

Nd.

651. Breytingartillaga

[95. máll

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá Ólafi G. Einarssyni, Guðmundi H. Garðarssyni, Eyjólfi K. Jónssyni,
Gils Guðmundssyni, Sverri Bergmann og Gylfa Þ. Gíslasyni.
Við 11. gr. í stað orðanna „25 af hundraði“ komi: 10 af hundraði.

Sþ.

652. Nefndarálit

[164. mál]

um till. til þál. um viðbrögð gegn hafískomum að Norðurlandi.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur haft till. til meðferðar og mælir með þvi að hún verði
samþykkt með þeirri brevtingu að niður falli siðasta málsgreinin.
BREYTINGARTILLAGA:
Tillögugreinin orðist þvi svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna afleiðingar truflana á
vöruflutningum til byggðarlaga á Norðurlandi, ef hafis kynni að leggjast þar að landi
og gera áætlun um hvernig hregðast skuli við slikum vanda.
Alþingi, 10. mai 1975.
Ellert B. Schram,
form.
Magnús T. Ólafsson.

Lárus Jónsson,
ólafur G. Einarsson.
frsm.
Ólafur Ólafsson,
Jónas Árnason.
;Tón Skaftason,
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Sþ.

653. Nefndarálit

[180. mál]

um till. til þál. um ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri og eflingar útflutningsstarfsemi.
Frá ailsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur haft þetta mál til athugunar og m. a. sent það til umsagnar samtökum iðnverkafólks, iðnaðarmanna og iðnrekenda. Umsagnir voru jákvæðar og leggur n. einróma til, að till. verði samþykkt.
Alþingi, 10. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form.
Magnús T. Ólafsson.

Nd.

Lárus Jónsson,
Ólafur G. Einarsson.
frsm.
ólafur Ólafsson.
Jónas Árnason.
Jón Skaftason.

654. Breytingartillögur

[220. mál]

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 57 27. april 1973, um atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof).
Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar (MK og KP).
Á undan 1. gr. frv. komi þrjár nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (1. gr.) Fyrir „1%“ í 5. gr. laganna komi: 1.9%.
b. (2. gr.) Fyrir orðin „jafnhátt álögðuin iðgjöldum“ í 11. gr. laganna komi: 53%
af árlegum iðgjöldum.
c. (3. gr.) Fyrir orðin „tvöfalt hærra en álögð iðgjöld atvinnurekenda“ i 12. gr.
laganna komi: 106% af álögðum iðgjöldum atvinnurekenda.

Sþ.

655. Nefndarálit

[32. mál]

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1971.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar og rætt það á fundum sinum.
Leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 10. maí 1975.
Jón Árnason,
Þórarinn Sigurjónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Geir Gunnarsson.
Lárus Jónsson.
Ingvar Gfslason.
Steinþór Gestsson.
Jón Árm. Héðinsson.

Gunnlaugur Finnsson.
Karvel Pálmason.
Pálmi Jónsson.
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Sþ.

656. Nefndarálit

[228. mál]

um frv. til fjáraukalaga fyrir áriS 1972.
Frá fjáfveitinganefnd.
Nefndin hefur haft frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 1972 til athugunar og
rætt það á fundum sínum. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 10. maí 1975.
Jón Árnason,
Þórarinn Sigurjónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Geir Gunnarsson.
Lárus Jónsson.
Ingvar Gíslason.
Steinþór Gestsson.
Jón Árm. Héðinsson.

Nd.

Gunnlaugur Finnsson.
Karvel Pálmason.
Pálmi Jónsson.

657. Nefndarálit

[220. mál]

um frv. til 1. um breyting á 1. nr. 57 27. apríl 1973 um atvinnuleysistryggingar (fæð'
ingarorlof).
Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Undirritaðir nefndarmenn telja mjög brýna nauðsyn að tryggja nú þegar jafnrétti íslenskra kvenna að þvi er varðar fæðingarorlof. Eina rökrétta leiðin til þess
að ná því marki er að fela almannatryggingum það verkefni og auka greiðslur atvinnurekenda til trygginganna sem þessum kostnaði nemi. Tillaga um það efni var
flutt fyrr á þessu þingi af framsögumanni þessa nefndarálits á þingskjali 481. Sú
tillaga var felld af öllum þingmönnum stjórnarflokkanna, þannig að Ijóst er að
rikisstjórnin og stuðningsmenn hennar vilja ekki leysa þetta mikla félagslega vandamál i heild.
Hins vegar hafa sjö þingmenn stjórnarflokkanna lagt til að vandamálið verði
leyst að takmörkuðu leyti með því að skylda Atvinnuleysistryggingasjóð til þess að
greiða konum, sem aðild eiga að sjóðnum, hluta af fæðingarorlofi. Við teljum að
þetta sé ekki eðlilegt verkefni Atvinnuleysistryggingasjóðs, bendum á að greiðslurnar
mundu aðeins nema 70—80% af fyrri daglaunum og að mikill fjöldi kvenna yrði
afskiptur, m. a. sveitakonur og konur sem bundnar eru á heimilum sinum af ómegð
eða öðrum félagslegum ástæðum. Engu að síður teljum við hvern áfanga mikilvægan í þessu réttlætismáli og munum þvi greiða atkvæði með þvi að Atvinnuleysistryggingasjóður taki að sér þetta verkefni meðan verið er að finna fullgilda
lausn.
Til þess að Atvinnuleysistryggingasjóður geti risið undir þessu verkefni þarf
annað tveggja að auka tekjur hans eða skera niður þau verkefni sem sjóðurinn
annast nú. Við teljum ekki rétt að takmarka núverandi verksvið sjóðsins, enda
hafa engar rökstuddar tillögur komið fram um það efni. Þvi berum við á sérstöku
þingskjali fram tillögur um að greiðslur atvinnurekenda í sjóðinn verði auknar, og
eru tillögurnar við það miðaðar að árstekjur sjóðsins hækki um 150 millj. kr. Þá
upphæð yrði síðan að endurskoða i samræmi við fengna reynslu.
Alþingi, 10. mai 1975.
Magnús Kjartansson,
frsm.

Karvel Pálmason.
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Sþ.

658. Nefndarálit

[37. mál]

um till. til þál. um atvinnumál aldraðra.
Frá atvinnumálanefnd.
Atvinnumálanefnd hefur haft til athugunar till. til þál. um atvinnumál aldraðra.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með þessari
BREYTINGU:
í stað orðanna „launþegasaintök landsins“ komi: aðila vinnumarkaðarins.
Fjarverandi við afgreiðslu málsins voru Jón G. Sólnes og Steingrímur Hermannsson.
Alþingi, 10. maí 1975.
Guðmundur H. Garðarsson,
Karvel Pálmason.
Guðrún Benediktsdóttir.
varaform., frsm.
Sverrir Hermannsson.
Gils Guðmundsson.

Nd.

[253. máll

659. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á þjóðminjalögum, nr. 52/1969.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt.
Nefndin hefur leitað umsagnar hjá stjórn Samþands ísl. sveitarfélaga, og er
stjórnin þvi samþykk að málið nái fram að ganga.
Alþingi, 10. mai 1975.

,

Ingvar Gíslason,
form., frsm.
Svava Jakobsdóttir.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.
Gunnlaugur Finnsson.

Ellert B. Schram,
Ey. Kon. Jónsson.

Fylgiskjal.
Reykjavík, 9. maí 1975.
Frv. til laga um breyting á þjóðminjalögum, nr. 52/1969, 253. mál, þskj. 492.
Stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga hefur fjallað um efni þessa frumvarps.
Enda þótt stjórninni sé ljóst, að frv. þetta, ef að lögum verður, muni hafa í
för með sér aukin útgjöld fyrir sveitarfélög landsins, telur stjórnin, að ákvæði
þess um stofnun húsfriðunarsjóðs séu svo mikils virði, að hún mælir einróma með
samþykkt frumvarpsins nú á þessu þingi.
Stjórn Sanmbands ísl. sveitarfélaga telur, að samþykkt þessa frv. muni marka
tímamót i húsfriðunarmálum hér á landi og með því minnist Islendingar á verðugan og viðeigandi hátt húsfriðunarárs Evrópu.
Framanritað tilkynnist háttv. þingdeildarnefnd hér með.
Virðingarfyllst,
Magnús E. Guðjónsson, frkvstj.

Sþ.

Þingskjal 660—662
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660. Nefndarálit

[71. mál]

um till. til þál. um auknar ellilífeyrisgreiðslur til lífeyrissjóðsfélaga óverðtryggðra
iífeyrissjóða.
Frá allsherjarnefnd.
Hér er á ferðinni réttlætismál, sem stjórnvöld, aðilar vinnumarkaðarins og
stjórnir lífeyrissjóða í landinu verða að taka föstum tökum, en vegna takmarkaðra
möguleilta nefndarinnar til að leita umsagna um málið eða fjalla um einstaka
þætti tillögunnar hefur hún horfið að því ráði að leggja til að tillögunni verði
vísað til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 10. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Jón Skaftason.

ólafur G. Einarsson.

Sþ.

Ólafur Ólafsson.
Jónas Árnason.

Magnús T. Ólafsson.
Lárus Jónsson.

661. Nefndarálit

[207. mál]

um till. til þál. um kaupþing.
Frá allsherjarnefnd.
Skv. 15. gr. laga nr. 10 frá 1961, um Seðlabanka íslands, er heimilt að stofna
til og reka kaupþing. Sú heimild hefur ekki verið nýtt enn, enda þótt talsvert hafi
verið unnið að undirbúningi.
Með aukinni útgáfu spariskírteina ríkissjóðs og happdrættisskuldabréfa hefur
skapast grundvöllur fyrir kaupþing, jafnframt viðskiptum með önnur verðbréf.
Nefridin mælir fyrir sitt leyti með því að ríkisstjórnin stuðli að stofnun kaupþirigs.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Magnús T. Ólafsson og Jónas Árnason.
Alþingi, 10. mai 1975.
Ellert B. Schram,
Ólafur G. Einarsson.
Ólafur Ólafsson.
form., frsm.
Jón Skaftason.
Lárus Jónsson.

Sþ.

662. Nefndarálit

[239. mál]

um till. til þál. um afnotarétt þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndum.
Frá allsherjarnefnd.
í vaxandi mæli hefur komið tU átaka milli þeirra, sem búa í þéttbýli, annars
vegar og þeirra, sem til sveita eru, hins vegar, vegna eigna- og þó einkum afnotaréttar af lítt nytjuðum landssvæðum. Afstaða beggja er skiljanleg. Þéttbýlisbúar
vilja njóta útivistar og sumardvalar í sambýli við náttúruna, en hinir, bændur og
dreifbýlisfólk, vilja vernda gróðurlönd og afréttir fyrir ágangi.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

216
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Þessi tillaga er flutt til að sætta sjónarmiðin. Hún á að gera fólki kleift að fá
til einkaafnota nokkurt land, sem þó yrði háð skilyrðum um gróðurvernd, ræktun
og hóflega umgengni. Ríkissjóður á nú um 9Ó0 jarðir, sem sumar hverjar eru lítt
eða ekki nytjaðar, og styður nefndin þá hugmynd, að þær jarðir, sem ekki eru í
ábúð, og hentugar eru til skipulagningar sumarbústaðalanda, séu til þess nýttar.
Nefndin mælir með samþykkt þingsályktunartillögunnar. Fjarverandi afgreiðslu
málsins var Jónas Árnason.
Alþingi, 10. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Jón Skaftason.

Sþ.

ólafur G. Einarsson.
ólafur ólafsson.

Magnús T. Ólafsson.
Lárus Jónsson.

663. Nefndarálit

[268. mál]

um till. til þál. um fullgildingu á Félagsmálasáttmála Evrópu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillðgunnar.
Alþingi, 10. mai 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Jón Skaftason.

Nd.

ólafur G. Einarsson.
ólafur Ólafsson.
Jónas Ámason.

664. Nefndarálit

Magnús T. ólafsson.
Lárus Jónsson.

[134. mál]

um frv. til laga um launasjóð rithöfunda.

Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og er sammála um að mæla með samþykkt
þess, eins og það liggur fvrir eftir meðferð i efri deild.
Frumvarpið er flutt í framhaldi af þingsályktunartillögu sem Alþingi samþykkti
18. maí 1972 þess efnis, „að fjárhæð, er nem.i sem næst andvirði söluskatts af bókum,
renni til rithöfunda og höfunda fræðirita sem viðbótarritlaun"
Alþingi hefur á fjárlögum veitt fé til rithöfunda í þessu skyni og Ijóst er að
þessi réttarbót var hugsuð til frambúðar. Umrætt frv. er flutt þvi til staðfestingar
og er eðlilegt að Alþingi fylgi þeirri stefnu sem mörkuð hefur verið.
Alþingi, 10. mai 1975.
Ingvar Gislason,
form.
Svava Jakobsdóttir.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.
Gunnlaugur Finnsson.

Ellert B. Schram,
frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
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Ed.

665. Nefndarálit

[90. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og leggur til að það verði samþ. óbreytt.
Jón Árm. Héðinsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 10. maí 1975.
Steinþór Gestsson,
form., frsm.
Helgi F. Seljan.

Ed.

Axel Jónsson,
fundaskr.
Jón Árnason.

Ásgeir Bjarnason,
Ingi Tryggvason.

666. Nefndarálit

[132. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Jón Árm. Héðinsson.
Alþingi, 10. mai 1975.
Steinþór Gestsson,
form., frsm.
Helgi F. Seljan.

Ed.

Axel Jónsson,
fundaskr.
Jón Árnason.

Ásgeir Bjarnason,
Ingi Tryggvason.

667. Nefndarálit

[232. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyðingu refa og minka.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Jón Árm. Héðinsson var ekki á fundi þegar málið var afgreitt úr nefnd.
Alþingi, 10. maí 1975.
Steinþór Gestsson,
form., frsm.
Helgi F. Seljan.

Axel Jónsson,
fundaskr.
Jón Árnason.

Ásgeir Bjarnason,
Ingi Tryggvason.
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Sþ.

668. Nefndarálit

[27. mál]

um till. til þál. um kaup rikissjóðs á húsakosti á Flatey á Skjálfanda.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin hefur athugað tillöguna og rætt málið á fundum sínum. Leitað var umsagnar Jarðeignadeildar rikisins og hreppsnefndar Hálshrepps um málið.
Leggur nefndin til að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar, en bendir
jafnframt á ákvæði í ábúðarlögum varðandi greiðslur til ábúenda lögbýla. Telur
nefndin ekki óeðlilegt að kannað sé, hverjir af eigendum umræddra húsa hefðu
áhuga á að selja hús sin og þá með hvaða skilmálum.
Nefndin leggur því til að þingsályktunartillögunni verði á framangreindum forsendum vísað til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 10. maí 1975.
Jón Árnason,
form.
Steinþór Gestsson.
Ingvar Gíslason.

Lárus Jónsson,
Þórarinn Sigurjónsson,
frsm.
fundaskr.
Pálmi Jónsson.
Gunnlaugur Finnsson.
Karvel Pálmason.
Geir Gunnarsson.
Jón Árm. Héðinsson.

669. Nefndarálit

Sþ.

[50. mál]

um till. til þál. um virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandarsýslu.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin hefur haft tillöguna til athugunar og rætt málið á fundum sínum. —
Nefndin leitaði umsagnar Orkustofnunar um málið og fékk svar.
Leggur nefndin til að þingsályktunartillagan verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 10. maí 1975.
Jón Árnason,
form., frsm.
Steinþór Gestsson.
Ingvar Gislasón.

Nd.

Lárus Jónsson.
Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.
Pálmi Jónsson.
Gunnlaugur Finnsson.
Karvel Pálmason.
Geir Gunnarsson.
Jón Árm. Héðinsson.

670. Nefndarálit

[142. mál]

um till. til þál. um sameiginlegan lifeyrissjóð fyrir alla landsmenn.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur athugað þetta mál og er sammála um að leggja til að því verði
visað til rikisstjómarinnar með skfrskotun til þess að endurskoðun laga um almannatryggingar fer nú fram á vegum hennar. Meðal þess, sem þar er til athugunar,
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er sameiginlegt kerfi iífeyrissjóða og almannatrygginga sem er ein hugsanlegra leiða
til að koma á lífeyrissjóði fyrir alla landsmenn.
Væntir nefndin þess, að rikisstjórnin leggi tillögur um málið fyrir næsta þing.
Alþingi, 10. maí 1975.
Ragnhildur Helgadóttir,
Jón Skaftason,
Þórarinn Sigurjónsson,
frsm.
form.
fundaskr.
Jóhann Hafstein.
Karvel Pálmason.
Magnús Kjartansson.
Guðmundur H. Garðarsson.

Ed.

[163. mál]

671. Lög

um breyting á lögum nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga.
(Afgreidd frá Ed. 10. maí.)
Samhljóða þskj. 524.

Ed.

[140. mál]

672. Lög

um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld.
(Afgreidd frá Ed. 10. maí.)
Samhljóða þskj. 421.

Ed.

673. Lög

[230. mál]

um breyting á hjúkrunarlögum, nr. 8 frá 13. mars 1974.
(Afgreidd frá Ed. 10. mai.)
Samhljóða þskj. 439.

Ed.

674. Nefndarálit

[274. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 72 1. júni 1972, um breyt. á lögum nr. 30 12. maí
1970, um Húsnæðismálastofnun rikisins.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til meðferðar og mælir með að það verði samþykkt.
Fjarstaddur afgreiðslu málsins var Eggert G. Þorsteinsson.
Alþingi, 12. maí 1975.
Þorv. Garðar Kristjánsson,
form., frsm.
Steingr. Hermannsson.

Steinþór Gestsson,
fundaskr.
Ólafur ólafsson.

Helgi F. Seljan,
með fyrirvara.
Axel Jónsson.
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Ed.

675. Nefndarálit

[151. mál]

um frv. til 1. um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Til þess að flýta fyrir afgreiðslu frv. milli deilda var formönnum allsherjarnefnda þingdeildanna ásamt skrifstofustjóra Alþingis falið að athuga frv. og umsóknir, er því fylgdu, og umsóknir um ríkisborgararétt, sem siðar bárust nefndinni.
Er þetta sama málsmeðferð og verið hefur á afgreiðslu sams konar frv. á undanförnum árum.
Að athugunum þessum loknum varð nefndin sammála um að leggja til, að frv.
verði samþykkt með þeim breytingum, sem hún flytur tillögu um á sérstöku þingskjali.
Reglur þær, sem allsherjarnefndir beggja deilda settu í nefndarálit 17. maí 1955
og síðan hafa verið gerðar nokkuð fyllri, hafði nefndin einnig nú til hliðsjónar
við athuganir sínar. Þykir rétt að birta reglurnar í þessu nefndaráliti, en þær eru
þessar:
1. Umsækjandi hafi óflekkað mannorð og sé að áliti tveggja valinkunnra manna
starfhæfur og vel kynntur, þar sem hann hefur dvalist.
2. Útlendingar, aðrir en Norðurlandabúar, skulu hafa átt hér lögheimili í 10 ár,
Norðurlandabúar i 5 ár.
3. Karl eða kona, sem giftist íslenskum ríkisborgara, fái ríkisborgararétt eftir
þriggja ára búsetu frá giftingu, enda hafi hinn íslenski ríkisborgari haft ríkisborgararétt ekki skemur en 5 ár.
4. Erlendir ríkisborgarar, sem eigi íslenskan ríkisborgara að foreldri, fái ríkisborgararétt eftir þriggja ára búsetu, ef annað foreldri er Norðurlandabúi,
annars eftir 5 ár.
5. íslendingar, sem gerst hafa erlendir ríkisborgarar, fái ríkisborgararétt eftir
eins árs búsetu.
6. íslensk kona, sem misst hefur ríkisfang sitt við giftingu, en hjónabandinu er
slitið og hún hefur öðlast heimili hér, fái ríkisborgararétt á fyrsta dvalarári hér,
enda lýsi hún yfir, að hún ætli að dveljast áfram í landinu. Sama gildir um
börn hennar, sem hafa ekki náð 16 ára aldri og henni fylgja.
Samkvæmt framansögðu mælir nefndin með því, að til viðbótar þeim, sem tilgreindir eru í frv., verði þeim umsækjendum, sem taídir eru upp í breytingartillögu
nefndarinnar á sérstöku þingskjali, nú veittur íslenskur ríkisborgararéttur.
Alþingi, 12. maí 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Oddur Ólafsson.

Axel Jónsson,
fundaskr.
Geir Gunnarsson.

676. Breytingartillaga

Jón G. Sólnes.
Halldór Ásgrímsson.

[151

við frv. til 1. um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Við 1. gr. í greinina bætist í stafrófsröð:
1. Andreassen, Thordis, húsmóðir á ísafirði, f. í Skotlandi 17. ágúst 1938.
2. Bech, Bjarni, sjómaður í Ólafsvík, f. í Færeyjum 20. febrúar 1940.
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3. Becker, Luise Elisabeth Hildegard, einkaritari í Reykjavík, f. í Þýskalandi 28.
janúar 1914.
4. Björn Kristján Hansson, vélvirki á Seyðisfirði, f. á íslandi 2. febrúar 1951.
5. Bonita, James Thomas, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 18. apríl 1965.
6. Chiarolanzio, Alfred, barn í Reykjavík, f. á íslandi 13. janúar 1971.
7. Chiarolanzio, Patrick Joseph, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 10. maí 1972.
8. Clementsen, Hans, verkamaður á Seyðisfirði, f. í Færeyjum 6. apríl 1920.
9. Donnelly, Mary, bókhaldari í Reykjavík, f. á írlandi 30. apríl 1927.
10. Duck, Howard Leon, barn í Reykjavík, f. í Bandarikjunum 26. október 1963.
11. Duck, Kristofer Lee, barn í Reykjavik, f. í Bandarikjunum 13. febrúar 1967.
12. Elliot, Jón Thomas, barn í Reykjavik, f. á íslandi 5. júni 1963.
13. Elliot, Richard Magnús, barn í Hafnarfirði, f. i Bandarikjunum 19. mars 1966.
14. Gams, Klaus, barn í Reykjavík, f. í Þýskalandi 19. febrúar 1973.
15. Hackert, Signý Amelía, Reykjavík, f. i Bandaríkjunum 11. júlí 1957.
16. Hansen, Herdís Diana, húsmóðir i Garði, f. i Færeyjum 1. febrúar 1908.
17. Hansen, Marita Jóhanna, húsmóðir í Garði, f. í Færeyjum 24. ágúst 1944.
18. Higazi, Fuad Kamal, verkamaður i Reykjavík, f. í Jerúsalem 19. júní 1944.
19. Howser, Delía Kristín, barn í Hafnarfirði, f. á íslandi 18. ágúst 1965.
20. Howser, George Hjörtur, barn í Hafnarfirði, f. á íslandi 30. júní 1961.
21. Howser, Laura Ann, nemi í Hafnarfirði, f. á íslandi 1. janúar 1959.
22. Jetzeck, Hans-Otto, umsýslustjóri í Reykjavík, f. í Þýskalandi 11. október 1927.
23. Joensen, Sólrun Mary West, húsmóðir í Sandgerði, f. i Færeyjuin 2. október 1945.
24. Jóhann Pétur Hansson, kennari á Seyðisfirði, f. á íslandi 9. janúar 1950.
25. Kulp, Haraldur, nemi í Þykkvabæ, f. á Islandi 20. október 1958.
26. Marchante Bgrrobés, Maria Carmen Dolores Asuncion, húsmóðir í Hafnarfirði, f. á Spáni 15. september 1946.
27. Nelson, Benjamin Axel, barn í Reykjavik, f. í Bandaríkjunum 13. desember 1961.
28. Nelson, Eiríkur Óli, barn í Reykjavík, f. á Islandi 3. desember 1963.
29. Nelson, Matthew Leif, barn í Reykjavík, f. í Bandarikjunum 12. desember 1962.
30. Persky, Kathy Ann, barn í Keflavík, f. í Bandaríkjunum 17. maí 1969.
31. Petersen, Jensa Michala Selinda, húsmóðir i Sandgerði, f. í Færeyjum 20. júli
1924.
32. Rocksén, Karl-Erik, arkitekt i Reykjavík, f. á íslandi 28. ágúst 1939.
33. Rowlinson, Bryon, iðnverkamaður á Patreksfirði, f. í Englandi 1. október 1950.
34. Saari, Beverlee Ann, nemi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 24. júlí 1954.
35. Sarinesen, Laurits Christian, verkamaður í Vestmannaeyjum, f. í Danmörku 31.
mars 1916.
36. Shelhamer, James Ásbjörn, barn í Kópavogi, f. í Bandaríkjunum 8. júní 1972.

Ed

677. Nefndarálit

[213. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands,
Noregs og Sviþjóðar, nr. 7 14. mars 1962.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 12. maí 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Oddur Ólafsson.

Axel Jónsson,
fundaskr.
Jón G. Sólnes,

Halldór Ásgrimsson.
Geir Gunnarsson.
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Ed.

678. Nefndarálit

[246. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 19 11. febr. 1953, um ættleiðingu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt.
Nefndin telur, að heimild sú um lækkun á aldri þeirra, sem fá leyfi til ættleiðingar,
komi einkum til greina, þegar um er að ræða barn annars þeirra hjóna, sem sækja
um ættleiðinguna.
Alþingi, 12. maí 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Oddur ólafsson.

Axel Jónsson,
fundaskr.
Jón G. Sólnes.

Ed.

Halldór Ásgrimsson.
Geir Gunnarsson.

679. Breytingartillaga

[247. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 72 1. júní 1972, um breyt. á lögum nr. 30 12.
maí 1970, um Húsnæðismálastofnun ríkisins.
Frá Helga F. Seljan.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í stað orðanna „allt að 80 milljónum króna árlega ... tillögum húsnæðismálastjórnar“ i 3. gr. laganna komi: allt að 10% af því fjármagni, sem hún hefur til
útlána á ári hverju, til lánveitinga til kaupenda eldri ibúða og til meiri háttar
endurbóta á eldri íbúðum, sem hagkvæmt þykir að endurbyggja, að mati tæknideildar húsnæðismálastjórnar eða matsmanna, sem hún skipar. Oryrkjar skulu sitja
l'yrir við úthlutun viðgerðarlána. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um
úthlutun lánstíma og tryggingar slíkra lána að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar.

Nd.

680. Frumvarp til laga

[222. mál]

um Leiklistarskóla Islands.
(Eftir 2. umr. í Nd., 12. maí.)
1. gr.
Stofna skal á vegum rikisins leiklistarskóla, og er heiti haiis Leiklistarskóli
íslands.
Hlutverk skólans er að þroska leiklistarhæfileika nemenda og þjálfa þá til
leiklistarstarfa.
Skólinn starfar í Reykjavík, en heimilt er að reka undirbúningsdeildir í tengslum við skólann annars staðar á landinu.
Heimilt er að starfrækja nemendaleikhús á vegum skólans.
Allur kostnaður við skólann greiðist úr ríkissjóði.
2. gr.
Leiklistarskóli íslands heyrir undir menntamálaráðuneytið. Skólinn er þriggja
vetra skóli og skal starfa sem næst 8 mánuði á ári. Ákveða skal með reglugerð, hvert
skuli vera námsefni skólans, inntökuskilyrði, hæfnismat (próf) og annað, er varðar
starfsemi skólans og undirbúningsdeilda skv. 1. gr.
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3. gr.
Við skólann starfar skólastjóri, sem settur skal eða skipaður af ráðherra til
fjögurra ára í senn. Skólastjóri getur sá einn orðið, sem öðlast hefur menntun og
reynslu i leiklistarstörfum. Um starfskjör hans fer eftir hinu almenna launakerfi
ríkisins, eftir því sem við á. Skólastjóri ræður kennara að skólanuin í samráði við
skólanefnd, eftir þvi sem fé er veitt til á fjárlögum.
4. gr.
Skólanefnd er til ráðuneytis skólastjóra uin málefni skólans. Menntamálaráðherra skipar skólanefndina, sem í eiga sæti 9 fulltrúar. Ráðherra skipar einn nefndarmanna án tilnefningar, og er hann formaður. Aðrir nefndarmenn eru skipaðir
samkvæmt tilnefningu eftirtalinna aðila: Þjóðleikhúsráðs, leikhúsráðs Leikfélags
Reykjavíkur, Leikfélags Akureyrar, Bandalags ísl. leikfélaga, Ríkisútvarpsins, Félags
íslenskra leikara, kennara Leiklistarskóla íslands, nemenda Leiklistarskóla Islands.
Nefndarmenn skulu skipaðir til fjögurra ára í senn nema fulltrúar nemenda og
kennara, sem skipaðir eru til eins árs hverju sinni.
5. gr.
Þjóðleikhús og önnur leikhús í landinu, sem ríkisstyrks njóta, svo og Ríkisútvarp (hljóðvarp og sjónvarp) skulu veita Leiklistarskóla íslands aðstoð í starfi
hans eftir því sem um semst milli aðila hverju sinni og við verður komið.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Vegna þess að leiklislarkennsla hefur farið fram undanfarið á vegum tve á£ja
aðila, annars vegar Leiklistarskóla leikhúsanna, hins vegar Leiklistarskóla Samtaka óhugafólks um leiklist (SÁL), skulu nemendur þessara skóla, sem kjósa að
halda áfram námi sínu í Leiklistarskóla íslands, eiga rétt á því. Ber í því sambandi
að taka tillit til þess náms, sem nemandi hefur þegar lokið í skóla sínum, og hvort
hann hefur staðist þar hæfnismat. Ráðherra getur sett nánari reglur um þetta
efni og á um það úrskurðarvald.

Nd.

681. Nefndarálit

[203. inál]

uin frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 56/1973 uin heilbrigðisþjónustu.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og borist umsögn landlækniseinbættisins um það, sem
er neikvæð.
Þá hefur form. rætt við heilbrigðisráðherra og flutningsmenn frv. um afgreiðslu
málsins.
Leggur nefndin til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar í trausti þess, að
sérstök athugun fari fram á milli þinga á óskurn þeirra sveitarfélaga, sem æskja
eftir lieilsugæslustöðvum og frv. þar um verði lagt fyrir næsta þing.
Alþingi, 12. maí 1975.
Jón Skaftason,
Guðmundur H. Garðarsson.
form., frsm.
Jóhann Hafstein.
Magnús Kjartansson.
Þórarinn Sigurjónsson.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

Ragnhildur Helgadóttir.
Karvel Pálmason.
217
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Nd.

682. Nefndarálit

[104. mál]

nm frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um almannatryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 12. maí 1975.
Jón Skaftason,
Guðmundur H. Garðarsson,
form.
fundaskr., frsm.
Jóhann Hafstein.
Magnús Kjartansson.
Þórarinn Sigurjónsson.

Ed.

Ragnhildur Helgadóttir.
Karvel Pálmason.

683. Lög

[232. ntál]

um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyðingu refa og minka.
(Afgreidd frá Ed. 12. maí.)
Samhljóða þskj. 443.

Ed.

684. Frumvarp til laga

[151. mál]

uin veitingu ríkisborgararéttar.
(Eftir 2. umr. í Ed., 12. mai.)

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

1. gr.
Ríkisborgararétt skulu öðlast:
Andreassen, Thordis, húsmóðir á ísafirði, f. í Skotlandi 17. ágúst 1938.
Bang, Birgit, afgreiðslustúlka á Sauðárkróki, f. i Danmörku 13. maí 1936.
Bang, Edda Marianne, gæslustúlka á Sauðárkróki, f. á íslandi 4. júní 1950.
Bang, lnge Vibeke, húsmóðir á Sauðárkróki, f. á íslandi 26. september 1939.
Bech, Bjarni, sjómaður í Ólafsvík, f. í Færeyjum 20. febrúar 1940.
Becker, Luise Elisabeth Hildegard, einkaritari í Reykjavík, f. í Þýskalandi 28.
janúar 1914.
Behrens, Peter Otto Heinrich, tamningamaður á Stokkseyri, f. í Þýskalandi 6.
september 1937.
Björn Kristján Hansson, vélvirki á Seyðisfirði, f. á Islandi 2. febrúar 1951.
Bonita, James Thomas, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 18. apríl 1965.
Chiarolanzio, Alfred, barn í Reykjavík, f. á íslandi 13. janúar 1971.
Chiarolanzio, Patrick Joseph, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 10. maí 1972.
Clementsen, Hans, verkamaður á Seyðisfirði, f. í Færeyjum 6. apríl 1920.
Didriksen, Odd, menntaskólakennari í Kópavogi, f. í Noregi 16. ágúst 1927.
Donnelly, Mary, bókhaldari í Reykjavík, f. á írlandi 30. apríl 1927.
Duck, Howard Leon, barn á Seltjarnarnesi, f. í Bandarikjunum 26. október 1963.
Duck, Kristofer Lee, barn á Seltjarnarnesi, f. í Bandaríkjunum 13. febrúar 1967.
Elliot, Jón Thomas, barn íReykjavík, f. á íslandi 5. júní 1963.
Elliot, Richard Magnús, barn í Hafnarfirði, f. i Bandaríkjunum 19. mars 1966.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
10.
11.
12.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Gams, Klaus, barn í Reykjavík, f. í Þýskalandi 19. febrúar 1973.
Gook, Irene Florence, húsmóðir á Akureyri, f. í Englandi 11. ágúst 1909.
Hackert, Signý Amelía, Reykjavík, f. í Bandarikjunum 11. júlí 1957.
Hansen, Herdís Diana, húsmóðir í Garði, f. i Færeyjum 1. febrúar 1908.
Hansen, Marita Jóhanna, húsmóðir í Garði, f. i Færeyjum 24. ágúst 1944.
Hansen, Matthias Páll, sjómaður á Akureyri, f. á íslandi 8. desember 1950.
Hentze, Amy Evarda, húsmóðir á Skagaströnd, f. í Færeyjum 5. febrúar 1939.
Higazi, Fuad Kamal, verkamaður í Reykjavik, f. í Jerúsalem 19. júní 1949.
Howser, Delía Kristín, barn í Hafnarfirði, f. á ísiandi 18. ágúst 1965.
Howser, George Hjörtur, barn í Hafnarfírði, f. á íslandi 30. júní 1961.
Howser, Laura Ann, nemi í Hafnarfirði, f. á íslandi 1. janúar 1959.
Jacobsen, Inger (f. Mauniche), bókari á Selfossi, f. í Danmörku 9. september
1923.
Jetzeck, Hans-Otto, umsýslustjóri í Reykjavik, f. í Þýskalandi 11. október 1927.
Joensen, Sólrún Mary West, húsmóðir i Sandgerði, f. í Færeyjum 2. október 1945.
Jóhann Pétur Hansson, kennari á Seyðisfirði, f. á íslandi 9. janúar 1950.
Karcher, Heinrich, trúboði i Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 28. september 1919.
Karcher, Katherine Noomi (f. Schröeder), trúboði í Hafnarfirði, f. i Bandarikjunum 20. febrúar 1923.
Kulp, Haraldur, nemi í Þykkvabæ, f. á íslandi 20. október 1958.
Lindtveit, Olav Einar, nemandi í Hafnarfirði, f. í Noregi 16. júlí 1956.
Marchante Barrobés, Maria Carmen Dolores Asuncion, húsmóðir í Hafnarfirði,
f. á Spáni 15. september 1946.
Nelson, Benjamin Axel, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 13. desember 1961.
Nelson, Eiríkur óli, barn í Reykjavík, f. á íslandi 3. desember 1963.
Nelson, Matthew Leif, barn í Reykjavík, f. í Bandarikjunum 12. desember 1962.
Nielsen, Esther Helene, húsmóðir i Borgarfirði eystra, f. í Færeyjum 4. janúar
1933.
Olesen, Halldór Friðrik, vélstjóri í Kópavogi, f. á íslandi 8. júlí 1945.
Pedersen, Poul Heine, gluggahreinsunarmaður í Reykjavík, f. í Danmörku 18.
júní 1937.
Persky, Kathy Ann, barn í Keflavík, f. í Bandaríkjunum 17. maí 1969.
Petersen, Jensa Michala Selinda, húsmóðir í Sandgerði, f. í Færeyjum 20. júlí
1924.
Rasmussen, Arne Juul, matsveinn í Grundarfirði, f. í Danmörku 9. júlí 1948.
Rocksén, Karl-Erik, arkitekt í Reykjavík, f. á íslandi 28. ágúst 1939.
Rowlinson, Bryon, iðnverkamaður á Patreksfirði, f. í Englandi 1. október 1950.
Saari, Beverlee Ann, nemi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 24. júlí 1954.
Sand, Ólavur Edvinsson, sjómaður í Þorlákshöfn, f. í Færeyjum 17. september
1934.
Sander, Antonie Marta Karola, hjúkrunarkona í Reykjavík, f. í Þýskalandi 1.
febrúar 1935.
Sarinesen, Laurits Christian, verkamaður í Vestinannaeyjum, f. í Danmörku 31.
mars 1916.
Seidl, Renate Monika, skjalaþýðandi i Reykjavík, f. í Þýskalandi 25. júlí 1941.
Shelhamer, James Ásbjörn, barn i Kópavogi, f. í Bandaríkjunum 8. júní 1972.
Skýlindal, Páll, símvirki í Reykjavík, f. i Færevjum 17. september 1929.

2. gr.
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skal
hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér islensk nöfn samkvæmt
lögum um mannanöfn.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd.

685. Nefndarálit

[266. málj

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 107/1973, um þörungavinnslu við Breiðafjörð.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og varð sammála um að mæla með því að það
verði samþykkt.
Pétur Sigurðsson og Benedikt Gröndal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Alþingi, 12. mai 1975.
Ingólfur Jónsson,
Lárus Jónsson,
Ingvar Gíslason.
form., frsm.
fundaskr.
Þórarinn Þórarinsson.
Magnús Kjartansson.

Ed.

686. Lög

[90. mál]

um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
(Afgreidd frá Ed. 12. maí.)
Samhljóða þskj. 98.

Ed.

687. Lög

[132. mál]

um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna.
(Afgreidd frá Ed. 12. maí.)
Samhljóða þskj. 502.

688. Lög

Ed.

[66. mál]

um Sjóvinnuskóla íslands.
(Afgreidd frá Ed. 12. mai.)
Samhljóða þskj. 530 (sbr. 523).

Nd.

689. Nefndarálit

[264. mál]

um frv. lil 1. urn breyt. á löguin nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin mælir með samþykkt frv., en Garðar Sigurðsson og Sighvatur Björgvinsson gera grein fyrir afstöðu sinni í sérstöku nefndaráliti.
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Pétur Sigurðsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 12. mai 1975.
Jón Skaftason,
varaform.

Nd.

Sverrir Hermannsson,
fundaskr., frsm.
Guðl. Gíslason.

Tómas Árnason.

[265. mál]

690. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir vegna ákvörðunar
Seðlabanka ísiands um breytingu á gengi isienskrar krónu.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin mælir með samþykkt frv., en Garðar Sigurðsson og Sighvatur Björgvinsson gera grein fyrir afstöðu sinni í sérstöku nefndaráliti.
Pétur Sigurðsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 12. maí 1975.
Jón Skaftason,
varaform.

Sþ.

Sverrir Hermannsson,
fundaskr., frsm.
Guðl. Gislason.

691. Fyrirspurn

Tómas Árnason.

[287. mál]

til iðnaðarráðherra um könnun jarðhita við Bolungarvík.
Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.
1. Hver hefur orðið árangur af könnun á jarðhita í Syðridal við Bolungarvík?
2. Telur ráðherra ekki ástæðu til, vegna hins stórhækkaða oliuverðs, að rannsakað verði til hlitar, hvort þarna sé fyrir hendi nægilega heitt vatn til hitaveitu
fyrir Bolungarvíkurkaupstað?

Ed.

692. Nefndarálit

[284. mál]

um frv. til 1. um beimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmda og
reksturs Rafmagnsveitna rikisins og Vegagerðar rikisins.
________

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.

Nefndin ræddi frv. á fundi sínum. Albert Guðmundsson gerði þar grein fyrir
afstöðu sinni og sat hjá við afgreiðslu málsins. Aðrir nefndarmenn mæla með að
frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 12. mai 1975.
Halldór Ásgrímsson,
Jón Helgason,
form.
fundaskr.
Ragnar Arnalds.
Jón Árm. Héðinsson.

Jón G. Sólnes,
frsm.
Axel Jónsson.
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Sþ.

693. Nefndarálit

[194. mál]

um till. til þál. í tilefni af aldarafmæli landnáms íslendinga i Vesturheimi.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og telur einsýnt að íslenska ríkið hljóti að
votta islenska þjóðarbrotinu vestanhafs sérstaka ræktarsemi og hlýhug á merkum
tímamótum. Leggur nefndin til samþykkt tillögunnar óbreyttrar.
Alþingi, 12. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form.
Jón Skaftason.

Nd.

Jón Helgason,
Magniis T. Ólafsson,
frsm.
fundaskr.
Lárus Jónsson.
Jónas Árnason.
Ólafur G. Einarsson.

694. Lög

[134. mál]

um launasjóð rithöfunda.
(Afgreidd frá Nd. 12. maL)
Samhljóða þskj. 251.

Ed.

695. Tillaga til þingsályktunar

[177. mál]

um rannsókn á byggingu Fljótsdalsvirkjunar.
(Eftir eina umr. í Nd., 12. maí.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að Orkustofnun ljúki
eins fljótt og við verður komið rannsókn á byggingu Fljótsdalsvirkjunar.

Ed.

696. Lög

[213. mál]

um breyting á iögum um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og
Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 1962.
(Afgreidd frá Ed. 12. maí.)
Samhljóða þskj. 406.

Nd.

697. Nefndarálit

[265. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 78/1974, um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um breytingu á gengi íslenskrar krónu.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Það var undir lok sumarþingsins 1974, 30. ágúst, að samþ. voru lög um ráðstafanir vegna gengis islenskrar krónu. í 2. gr. þessara laga, nr. 78/1974, var gert
ráð fyrir að mynda sérstakan gengishagnaðarsjóð vegna fyrstu stórgengisfellingar
þessarar ráðvilltu og fálmandi ríkisstjórnar, sem framkvæmt hefur hverja ráðstöf-
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unina á fætur annarri sem áttu að tryggja afkomu útgerðarinnar, en hafa ekki
orðið til þess, heldur þvert á móti.
1 greinargerð frv. var gert ráð fyrir að fénu skyldi ráðstafað til sjávarútvegsins
með sérstökum lögum, sem fylgdu í kjölfarið og afgreidd voru síðari hluta desembermánaðar. En í 2. gr. frv., sem var aðalgrein frv., voru skýr ákvæði þess efnis,
að áður en ráðstafað væri gengishagnaðarfé til sjávarútvegsins skyldi fyrst greiða
af því þrennt. 1 fyrsta lagi: hækkanir á flutningskostnaði og öðrum sambærilegum
kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, sem framleiddar voru fyrir 1. sept.
1974 og ekki höfðu verið fluttar út fyrir gengisbreytinguna. I öðru lagi: gengisbætur vegna innstæðna Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, sbr. ákvæði laga nr. 18
frá 4. apríl 1972. Og í þriðja lagi halla á olíusjóði fiskiskipa til 1. sept. 1974.
Með b-lið 2. gr. var með þessum lögum ákveðið að bæta gengistap Verðjöfnunarsjóðs af fé gengishagnaðarsjóðs og mörg og alvarleg orð höfð um það í umræðum
af stjórnarliða hálfu hvílík nauðsyn hér væri á. En strax og lög höfðu verið sett
um ráðstöfun gengishagnaðar voru þessi lög brotin, en fé það, sem renna átti
samkv. þeim til Verðjöfnunarsjóðs, tekið í annað. Aðeins nokkrum vikum eftir
samþykkt laganna eru ákvæði þeirra sniðgengin og þau brotin og 400 milljónum
króna varið í annað í heimildarleysi, því að þá strax var ríkisstjórnin orðin annarrar skoðunar en fáum vikuin áður — og skirrðist ekki við að brjóta nýsett lög
til að framfylgja henni.
Þessi málsmeðferð er svo sem ekki það eina, sem ljóslega sýnir fram á fálmkenndar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar. Hitt er svo annað mál, að liklega hafa
ákvæði b-liðar 2. gr. ekki staðist án þess að breyta jafnframt lögum um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins — og er þar auðvitað enn eitt dæmið um vanhugsuð viðbrögð og ruglingslegar stjórnarathafnir.
En það er fyrst nú, í lok þessa þings, sem leiðrétta á þessi mistök. Það er á
síðustu dögum þingsins sem stjórnin viðurkennir ranga málsmeðferð og í Ijós kemur af hennar eigin athugasemdum við stjórnarfrumvarp, að gengið var vísvitandi
móti nýsettum lögum.
Það hefur komið í ljós að gengisfellingar ríkisstjórnarinnar hafa skapað útgerðinni meiri vanda en þær hafa leyst. Ríkisstjórnin hefur hingað til skellt skollaeyrunum við öllum ábendingum stjórnarandstöðunnar, hvernig bregðast skyldi við
þeim vanda, sem við var að fást. Hún ber þess vegna ein ábyrgð á röngum aðferðum, sem hún hefur beitt við lausn vandamála útgerðarinnar, og þess vegna á því
hvernig málum er nú komið.
Ríkisstjórnin ber einnig ábyrgð á þeim mistökum og lögbrotum, sem þetta
frumvarp er sprottið af, og þess vegna hefur minni hl. sjávarútvegsnefndar fyrirvara um afgreiðslu þessa máls.
Alþingi, 12. maí 1975.
Garðar Sigurðsson,
frsm.

Nd.

Sighv. Rjörgvinsson.

698. Breytingartillögur

[11. máll

við frv. til 1. um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (MK, GÞG).
1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Almennar elli- og örorkubætur samkvæmt lögum um almannatryggingar,
nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972 og nr. 62/1974, skulu taka breytingum sem hér segir:
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1. Frá 1. október 1974 skulu þær hækka um 3 500 kr. frá því sem í gildi var í
sept. 1974.
2. Frá 1. desember 1974 skulu þær hækka um 3% frá þvi sem i gildi var í
nóvember 1974.
3. Frá 1. apríl 1975 skulu þær hækka um 4 900 kr. frá þvi sem í gildi var i
mars 1975.
4. Frá 1. júli 1975 skulu þær hækka um 3% frá því sem í gildi var í júní 1975.
Breytingar þessar skulu einnig taka til greiðslna skv. 73. gr. laganna.
Greiðslur samkv. 1. og 3. lið skulu háðar sömu takmörkunum og um var
samið milli verkalýðsfélaga og atvinnurekenda 26. mars 1975.
Þannig verði fullur árlegur ellilifeyrir einstaklinga, sbr. 11. gr. laga nr.
67/1971, sem hér segir eftirgreind timabil, miðað við að lifeyrir sé fyrst tekinn
við 67 ára aldur:
Frá 1. október til 30. nóvember 1974 .......................... kr.
197400
Frá 1. desember 1974 til 31. mars1975 ......................... —
203322
Frá 1. apríl 1975 til 30. júní 1975 ................................. —
262128
Frá 1. júli 1975 .................................................................. —
269992
Aðrar bætur lífeyristrygginga svo og sjúkradagpeningar hækki í sama hlutfalli á þessu tímabili.
4. Við 7. gr.
a. Liðurinn „Uppbót á lífeyri (tekjutrygging) á ári“ orðist svo:
Einstaklingar .............................. 137 094 141211 153920 158 532
Hjón ............................................. 246 769 254 180 277 044 285 355
Við greinina bætist:
Frá 1. júlí 1975 breytast fjárhæðir greinarinnar í samræmi við vísitölu
vöru og þjónustu.
5. Á eftir 8. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Við álagningu tekju- og eignarskatts árið 1975 skulu fyrningar reiknaðar
samkv. ákvæðum 15. gr. gildandi skattalaga með því fráviki að engar verðbreytingar eigna skulu leyfðar samkvæmt verðhækkunarstuðli.
6. Við 11. gr. Greinin falli niður.

Nd.

699. Nefndarálit

[264. mál]

um frv. til 1. um breyt. á I. nr. 72/1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
Frá minni hl. sjávnrútvegsnefndar.
Með lögum nr. 72 frá 28. maí 1969 vnr stofnnður sjóður — Verðjöfnunarsjóður
fiskiðnaðarins — með skylduframlögum nðila i sjávarútvegi. Tilgangur sjóðsins er
sá að trvggja sem jafnast verð á útflutningsafurðum fiskiðnaðarins með því móti, að
þegar verðlag á þeim afurðum er bátt erlendis á að leggja hluta af tekjum aðila í
sjávarútvegi í sjóðinn, en þegar verð erlendis fer lækkandi hleypur sjóðurinn undir
bagga með greiðslu verðuppbóta.
Það fer ekki á milli mála, að atvinnugrein eins og sjávarútvegurinn, sem háður
er miklum verðsveiflum á afurðum sínum erlendis, þarf að eiga sér slíkan sjóð
sem Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins er til þess að tryggja atvinnugreininni sem
jafnastar ytri aðstæður. Hinu hættir mönnum stundum til að gleyma, að sjóður
þessi er myndaðnr af aðiluni í sjávarútvegi eingöngu og er því óskoruð og óvefengjan-

leg eign þeirra, sem við þann atvinnuveg starfa — raunar eins konar geymslufé
þeirra. Að því leytinu til nýtur sjóðurinn nokkurrar sérstöðu umfram aðra sjóði
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og ætti að vera óheimilt að ráðstafa fé úr sjóðnum — hvorki til greiðslu né iánveitinga — nema með fullu samþykki þeirra, sem að sjóðnum standa.
Það gefur auðvitað auga leið, að sjóður eins og Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, sem myndaður er með geymslufé útflutningsatvinnuvegar, verður ávallt að
halda verðgildi sinu óbreyttu án tillits til gengisbreytinga. Það er raunar forsenda
fvrir sjóðnum, að það fjármagn, sem rennur til sjóðsins sem hluti af gjaldeyristekjum sjávarútvegsins, sé varðveitt í erlendri mynt, enda mun það hafa verið tilgangur þeirra, sem sömdu gildandi lög um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
Undir stjórn núverandi ríkisstjórnar skapaðist hins vegar slikt ófremdarástand
í gjaldeyrismálum þjóðarinnar, að þegar siðasta gengisbreyting var gerð mátti heita,
að Seðlabankinn ætti engan erlendan gjaldevri. Stóð því engin gjaldeyriseign á bak
við Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins, þar sem sú baktrygging sjóðsins hafði gufað
upp sem eyðslufé í óstjórninni. Miðað við tilgang sjóðsins mátti þvi heita, að hann
væri aðeins til á pappirnum.
Seðlabankinn hefur því ekki getað staðið við að gengistryggja sjóðinn og er
nú ætlunin með þessu frv. að létta þeirri kvöð af honum og flytja yfir á ríkissjóð.
Er með öllu óvitað, hve þunga bagga er hér verið að binda ríkissjóði upp á framtíðina. Auk þessa má benda á, að ríkissjóði er aðeins ætlað að taka við skyldunum,
þar sem Seðlabankanum er hins vegar ætlað að varðveita sjóðinn áfram svo og falið
það nýja verkefni skv. frv. að ávaxta fé sjóðsins með gengistryggðum lánveitingum
til banka og annarra lánsstofnana. Skv. frv. virðist bankinn t. d. allt eins geta lánað
þetta geymslufé sjávarútvegsins til annarra aðila en aðila í sjávarútvegi og hefur
sjóðurinn þar með talsvert fjarlægst upphaflegan tilgang sinn.
Minni hl. sjútvn. telur, að inneignir Verðjðfnunarsjóðs sjávarútvegsins þurfi
að varðveita í erlendum gjaldeyri. í ljós hefur komið, að það hefur ekki verið gert.
Með frv. þessu er að því stefnt að gengistryggja fé sjóðsins með öðrum hætti
og af öðrum aðilum. Minni hl. nefndarinnar telur, að þær aðferðir séu stórum lakari
og umdeildari og mun ekki styðja þær. Ríkisstj. verður sjálf að bera ábyrgð á þeim
eins og hún bar ábyrgð á þvi stjórnleysi í gjaldeyrismálum þjóðarinnar, sem varð
til þess að grundvöllur Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins — innistæða í erlendum
gjaldevri fvrir inneignum hans — hrundi.
Alþingi, 12. mai 1975.
Sighvatur Björgvinsson,
frsm.

Nd.

Garðar Sigurðsson.

700. Nefndarálit

[209. mál]

um frv. til 1. um félagsráðgjöf.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin mælir með því að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 12. maí 1975.
Jón Skaftason,
Magnús Kjartansson,
Ragnhildur Helgadóttir.
form.
frsm.
Guðmundur H. Garðarsson.
Karvel Pálmason.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

218
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Nd.

701. Frumvarp til laga

[288. mál]

um heimild fyrir rikisstjórnina til að selja jörðina Hrafnkelsstaði í Eyrarsveit.
Flm.: Friðjón Þórðarson, Jónas Árnason.
1. gr.
Ríkisstjóminni er heimilt að selja Eyrarsveit jörðina Hrafnkelsstaði í Eyrarsveit á Snæfellsnesi. Verð jarðarinnar fer eftir samkomulagi. Náist ekki samkomulag um kaupverð, skal það ákveðið að mati dómkvaddra manna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Hreppsnefnd Eyrarsveitar á Sna'fellsnesi hefur farið þess á leit, að veitt verði
lagaheimild til þess, að Eyrarsveit geti átt kost á að kaupa jörðina Hrafnkelsstaði.
Jörð þessi er húsalaus og hefur lengi verið i eyði. Hún er sveitarfélaginu verðmæt, m. a. að því leyti, að þarna fæst gott byggingarefni, sem mikil þörf er fyrir i
vaxandi kauptúni á borð við Grundarfjörð. Telur hreppsnefndin því æskilegt, að
sveitarfélagið eignist jörðina og hafi umráð yfir henni.

Nd.

702. Nefndarálit

[11. má]]

um frv. til laga um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin ræddi þetta mál á nokkrum fundum, sem voru sameiginlegir með fjárhags- og viðskiptanefndum beggja deilda. Nefndarmenn urðu ekki sammála um afgreiðslu málsins.
Meiri hlutinn, undirritaðir nefndarmenn, leggja til að frv. verði samþvkkt eins
og það er komið frá Ed.
Alþingi, 12. mai 1975.
Ólafur G. Einarsson,
Lárus Jónsson,
Ey. Kon. Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Þórarinn Þórarinsson.
Tómas Árnason.

Nd.

703. Nefndarálit

[285. má]]

um frv. til laga um heimild fvrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fvrir
Flugleiðir hf.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt þetta mál ítarlega á nokkrum fundum sinum og hafa þeir
fundir verið sameiginlegir með nefndum beggja deilda.
Til fundar við nefndarmenn hafa komið margir aðilar, sem svarað hafa fyrirspurnum og veitt margháttaðar npplýsingar. Má þar nefna ráðuneytisstjórana i
fjármálaráðuneyti og samgöngnráðuneyti, fulltrúa frá Ferðamálaráði, fulltrúa
vinnuhóps, sem vann að athugun á rekstri Flugeiða hf. á siðast liðnu hausti vegna
beiðnar um ríkisábyrgð, framkvæmdastjóra Air Viking, matsnefnd eigna Loftleiða
hf. og Flugfélags Islands hf„ og loks forstjóra Flugleiða hf.
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Nefndarmenn urðu ekki sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn, undirritaðir nefndarmenn, leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt, en minni
hlutinn, Magnús Kjartansson, flytur breytingartillögu og skilar sérstöku nefndaráliti.
Meiri hlutinn leggur auk þess til, að áður en rikisstjórnin notar heimild frumvarpsins um ríkisábyrgð til Flugleiða hf., undirriti stjórn Flugleiða hf. svofellda
yfirlýsingu vegna rikisábyrgðar á láni til Flugleiða hf.:
„Þar eð ríkissjóður mun takast á hendur sjálfskuldarábyrgð á tveim.ur lánuin
að heildarfjárhæð $ 18 500 000.00, eða jafnvirði þess í annarri mynt, sem vér munuin
taka, annað til 7 ára að fjárhæð $ 13 500 000.00 hjá Export Import Bank, Washington
D.C., og/eða annarri lánsstofnun, sem Ríkisábyrgðasjóður samþykkir og nota á til
kaupa á tveimur flugvélum af gerðinni Douglas DC-8-63 CF, sem vér hyggjumst
kaupa af Seaboard World Airlines Inc., og hitt að fjárhæð $ 5 000 000.00 til 5 ára
hjá lánsstofnun, sem Ríkisábyrgðasjóður samþykkir og nota á til að styrkja lausafjárstöðu Flugleiða hf., lýsum vér vfir eftirfarandi:
1. Flugleiðir hf„ Flugfélag Islands hf. og Loftleiðir hf. skuldbinda sig til þess
að halda áfram skipulögðum aðgerðum til þess að bæta fjárhagsstöðu sina og
auka hagkvæmni í rekstri.
2. Ríkisábyrgðasjóður og samgönguráðuneytið tilnefna tvo fulltrúa til að fylgjast
með fjárhagslegum ákvörðunum félaganna. Skulu þessir trúnaðarmenn eiga
rétt á því að sitja fundi með framkvæmdastjórn (stjórnarnefnd) Flugleiða hf.,
þegar þeir óska, og heita félögin því að veita þeim allar þær upplýsingar um
rekstur fyrirtækjanna, sem óskað er eftir á hverjum tíma, þar með að leggja
fyrir þá fjárhagsáætlanir, skýrslur um fjármál og rekstur og fyrirætlanir um
meiri háttar fjárskuldbindingar.
3. Stjórn Flugleiða hf. skuldbindur sig til að bjóða út hlutafé félagsins í hámark
þess, sem samþykktir leyfa, þ. e. 60Ó milljónir kr„ eins fljótt og aðstæður leyfa
að dómi Seðlabankans og Landsbankans.
4. Stjórnarnefnd Flugleiða mun láta gera athugun á því, hvort hagkvæmt sé að
koma upp fullkominni viðgerðarmiðstöð fvrir flugvélar hér á landi á vegum
félaganna.
5. Stjórn og stjórnarnefnd félaganna skuldbinda sig til þess, á meðan ábyrgð
stendur, að ráðast ekki í verulega fjárfestingu i flugrekstri né öðrum rekstri,
eða taka á sig verulega fjárskuldbindingu, nema að fengnu leyfi Rikisábyrgðasjóðs.
6. Stjórnir félaganna fallast á að gera svo oft sem óskað er, en eigi sjaldnar en á
sex mánaða fresti, ítarlegar fjárhagsáætlanir tólf mánuði fram i tímann til
afnota fyrir Ríkisábyrgðasjóð og samgönguráðuneytið. Rikisábyrgðasjóður og
samstarfsaðilar samkvæmt 2. tl. hér að framan skulu einnig fá árlega efnahagsog rekstrarreikninga félaganna og dótturfyrirtækja.
7. Til viðbótar veði i flugvélum þeim, sem keyptar verða og ríkissjóði verður
veitt, skulu standa að handveði öll hlutabréf vor. Verða bréf þessi i vörslu
Landsbankans eða Rikisábyrgðasjóðs að handveði, meðan ábyrgð ríkissjóðs
stendur.
8. Flugvélar þær, sem keyptar verða samkvæmt rikisábyrgð þessari, skulu skráðar
á íslandi."
Með hliðsjón af framansögðu leggja undirritaðir nefndarmenn til, að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 12. maí 1975.
ólafur G. Einarsson,
Lárus Jónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Ey. Kon. Jónsson.
Þórarinn Þórarinsson.

Tómas Árnason.
Gylfi Þ. Gislason.
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Nd.

704. Lög

[266. mál]

um breyting á lögum nr. 107/ 1973, um þörungavinnslu við Breiðafjörð.
(Afgreidd frá Nd. 12. maí.)
Samhljóða þskj. 549.

Nd.

705. Lög

[264. inál]

um breyting á lögum nr. 72 28. mai 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins.
(Afgreidd frá Nd. 12. maí.)
Samhljóða þskj. 545.

Nd.

706. Lög

[265. mál]

um breyting á lögum nr. 78/1974, um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka
Islands um breytingu á gengi íslenskrar krónu.
(Afgreidd frá Nd. 12. mai.)
Samhljóða þskj. 546.

Ed.

707. Nefndarálit

[251. mál]

um frv. til 1. um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. 1. nr. 2/1975 og
um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluoliuverðs til fiskiskipa.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Frv. þetta er að dómi minni hl. ekki til þess að leiða til réttlátrar lausnar á þeim
vanda, sem sjávarútveginum stafar af hækkuðu eldsneytisverði, heldur mundi það stuðla að auknum vanda þar sem hér er gert ráð fyrir því að hróflað verði við grundvelli
hlutaskipta og stuðlað að auknu misrétti á annan hátt. Fáir mánuðir eru siðan
gerðar voru flausturslegar ráðstafanir vegna annarrar gengisfellingar helmingaskiptastjórnar Sjálft tæðisflokksins og Framsóknarflokksins, og fer ríkisstjórninni nii enn
verr úr hendi en áður að verja sjávarútveginn áföllum vegna klaufaskapar valdhafanna. Telst það til fádæma, að dregið skuli hafa verið í þrjá mánuði að gera
ráðstafanir í átt við þá, sem frv. fjallar um, enda hafa fiskútflytjendur notað þennan
óeðlilega frest ótæpilega til þess að koma útflutningsafurðum úr landi og undan
gjöldum.
Sjávarútvegsnefnd efri deildar hefur verið ætlaður mjög skammur tími til þess
að fjalla um frv. og er það vítavert að ekki skuli hafa verið haldnir sameiginlegir
fundir beggja sjávarútvegsnefnda um svo viðamikið mál til þess að flýta fyrir og
auðvelda afgreiðsluna.
Hagsmunaaðilar, sjómenn, útgerðarmenn og fiskverkendur hafa allir látið i ljós
andstöðu gegn meginefni frv. og lýst áhyggjum sínum stórum vegna þeirrar stefnu
stjórnvalda að hrófla jafngróflega og hér er gert við umsömdum arðskiptum. Nii cr
svo komið, að samkvæmt frv. þessu kemur aðeins til skipta tæpur helmingur afla
upp úr sjó, og sjálfir flm. frv. viðurkenna, að hér sé löggjafarvaldið að breyta umsömdum hlutaskiptum. Þessi ráðstöfun verður ekki afsökuð né réttlætt með þvi
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að ætlunin sé að láta einhverja óskilgreinda nefnd seraja um breytingar á hlutaskiptum
á fiskiskipum. Þá er það skoðun minni hl. að fráleitt sé að loka sífellt augunum fyrir
þeirri staðreynd, að verkafólk í fiskiðjuverunum á einnig sinn ríka þátt í verðmætasköpuninni. Hlutur verkafólks í myndun útflutningsverðmætis nemur 20—25% í
góðri fiskvinnslu og ælti gengiságóði að koma til skipta til þess fólks í hlutfalli við
það, ekki síður en til annarra aðila.
Nærri því helmingur afkastamestu togara okkar liggur nú bundinn við bryggju
vegna ráðleysis stjórnvalda, og væri þeiin sæmra að stuðla að þvi, að þessi afkastamiklu fiskiskip okkar kæmust til veiða, heldur en rýra hlut þeirra sjómanna, sem
enn er Ieyft að slunda fiskveiðar, og blása þannig í glæður enn meira ósamkomulags
i þessari atvinnugrein okkar og stuðla þannig að aukinni hættu á frekari átökum.
Minni hl. inun bera fram á sérstöku þskj. brtt. við frv. þetta. Þar leggjum við
til að ríltisstjórn verði heimilað að greiða Olíusjóði fiskiskipa allt að 200 millj. kr.
úr ríkissjóði, og að sérstakar ráðstafanir verði gerðar til þess að firra áföllum þá
útgerðarstaði þar sem sjómenn hafa ekki aðstöðu til frystingar á afla sínum, heldur
verða að reiða sig á söltun eingöngu. Minni hl. mun gera frekari grein fyrir brtt.
sínum í framsögu.
Alþingi, 13. maí 1975.
Stefán Jónsson,
frsm.

Ed.

Jón Árin. Héðinsson.

708. Breytingartillögur

[251. mál]

við frv. til laga um ráðstöfun gcngismunar í þágu sjávarútvegsins skv. löguin nr.
2/1975 og um ráðslafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar (StJ, JÁH).
1. Við 1. gr.
a. Síðari mgr. b-liðar orðist svo:
Greiðslur samkvæmt þessum lið fari fram á þremur árum frá 14. febrúar
1975 að telja. Fiskveiðasjóði er heimilt að ráðstafa að fengnum tillögum
viðskiptabanka sjávarútvegsins 330 m.kr. af þessari fjárhæð til lánveitinga í
sjávarútvegi til 2—3 ára til að bæta lausafjárstöðu fyrirtækja, enda verði krafist öruggra trygginga fyrir lánum þessum. Þá er sjóðnum heimilt að verja
70 m.kr. af þessari fjárhæð til lánveitinga til 2—3 ára til fiskverkunarstöðva
til framkvæmda við að bæta hreinlætisaðstöðu og aðra aðbúð verkafólks.
b. Við i-lið. 1 stað „12“ komi: 20.
c. Við j-lið. í stað „sjávarútvegsráðuneytisins“ komi: Alþingis.
2. 2. gr. orðist svo:
Verðlagsráð sjávarútvegsins skal auglýsa nýtt lágmarksverð á öllum tegundum bolfiskafla og skal það verð vera 13% hærra en það fiskverð, sem nú
er í gildi. Hið nýja fiskvcrð skal gilda frá og með 15. febrúar s. 1.
Ríkissljórninni er heiinilt að verja allt að 200 m.kr, úr ríkissjóði á árinu
1975 til Olíusjóðs fiskiskipa til þess að auka niðurgreiðslur á oliuverði til fiskiskipa írá því sem nú er, koini í Ijós, að hlutur útgerðarinnar í fiskverðshækkunuin á árinu nægi ckki til þess að standa undir kostnaði við verðhækkanir á
olíu.
3. Við ákvæði til bráðabirgða. 1. töluliður falli niður.
4. Aftan við 5. tölulið ákvæða til bráðabirgða komi orðin: og söltuðum smáfiski.
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Ed.

709. Nefndarálit

[240. mál]

um frv. til 1. um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1972.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir með samþykkt þess. — Jón G. Sólnes
og Ragnar Arnalds voru fjarstaddir, þegar málið var afgreitt.
Alþingi, 13. maí 1975.
Halldór Ásgrímsson,
Jón Helgason,
Axel Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Jón Árm. Héðinsson.

Ed.

710. Nefndarálit

[261. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 29. april 1963, um Lifeyrissjóð starfsinanna
rikisins.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur haft mál þetta til athugunar og mælir með
samþykkt þess. — Jón G. Sólnes og Ragnar Arnalds voru fjarstaddir, þegar málið
var afgreitt.
Alþingi, 13. maí 1975.
Halldór Ásgrímsson,
Jón Helgason,
Axel Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Alberl Guðmundsson.
Jón Árm. Héðinsson.

Nd.

711. Nefndarálit

[11. mál]

um frv. til 1. um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frumvarpið um launajöfnunarbætur o. fl. var lagt fram í upphafi þings til staðfestingar á bráðabirgðalögum frá 24. september í fyrra. Meginefni laganna var að
banna vísitölubætur á kaup, en ákveða í staðinn svokallaðar launajöfnunarbætur,
fasta upphæð sem jafngilti aðeins broti af þeim verðhækkunum sem yfir höfðu dunið.
Ekkert hefur verið hreyft við frumvarpinu meginhluta þingtímans, þar til nú að
ætlunin er að lögfesta það á örfáum dögum, en svo breytt að þar stendur naumast
steinn yfir steini.
Launajöfnunarbætur þær, sem um er fjallað í 1. og 2. gr., eru nú orðnar hluti
af því bráðabirgðasamkomulagi sem verkalýðsfélög og atvinnurekendur gerðu 26.
mars s. 1. Að lögfesta þennan hluta bráðabirgðasamkomulagsins er í senn fáránlegt
og ögrun við verkalýðslneyfinguna sem mótmælt hefur mjög harðlega lagasetningu
um slík atriði. í 1. gr. er einnig rætt um að „heildarsamtök aðila vinnumarkaðarins“
semji um kjör, og virðist í þvi orðalagi felast tilraun ríkisstjórnarinnar til að svipta

Þingskjal 711—712

1743

einstök verkalýðsfélög samningsrétti, en þar er um að ræða mjög alvarlega ihlutun
um innri mál verkalýðshreyfingarinnar, skerðingu á réttindum og lýðræði. Við
leggjum því til að 1. og 2. gr. frv. verði felldar niður.
3. og 4. gr. frumvarpsins fjalla um greiðslu svokallaðra launajöfnunarbóta til
bænda. Þar er búið til kerfi sem er svo flókið að það þjónar naumast öðrum tilgangi en þeim að tryggja æðimörguxn skriffinnum atvinnu, in. a. eiga þeir að skoða
öll skattframtöl íslenskra bænda! Þá er ákveðið í 4. gr. að aðeins þeir bændur,
sem framleiða niðurgreiddar búvörur, megi fá launajöfnunarbætur! Engin trygging
er fyrir því að hálaunabændur geti ekki fengið slíkar greiðslur til jafns við aðra.
Allt er þetta kerfi svo flókið að þess er enginn kostur að gera við það skynsamlegar
breytingartillögur, og ekkert ráðrúm er til þess að gera tillögur um aðra skipan,
svo mjög sem ríkisstjórnin rekur á eftir afgreiðslu málsins. Við niunuin þvi ekki
taka þátt í atkvæðagreiðslu um þessar greinar, en vörum ríkisstjórnina alvarlega
við afleiðingunum af framkvæmd hennar.
í 5.—8. gr. er fjallað um bætur almannatrygginga. Þar er um nokkra hækkun
að ræða á bótunum, en engu að síður er haldið fast við þá stefnu að skerða kjör
aldraðs fólks og öryrkja enn freklegar en afkomu annarra þjóðfélagsstétta. Með breytingartillögum okkar við 6. gr. leggjum við til að aldrað fólk og öryrkjar fái sömu
bætur í krónutölu og um var samið í samningum verkalýðsfélaga og atvinnurekenda
26. mars, en aðrar bætur trygginganna hækki í sama hlutfalli. 1 breytingartillögum
okkar við 7. gr. leggjum við til að tekjutrygging hækki í samræmi við visitölu, svo
að viðbótarbætur til þeirra, sem naumasta afkomu hafa, haldi verðgildi sínu.
Þessar breytingartillögur okkar fela í sér hækkun á útgjöldum almannatrygginga,
en til þess að mæta því leggjum við til að í nýrri grein verði ákveðið að svokallaður
verðhækkanastuðull komi ekki til framkvæmda á þessu ári, en sá stuðull mun gera
flesta atvinnurekendur og fjáraflamenn skattfrjálsa án tillits til afkomu þeirra. Borgi
þessir aðilar eðlilega skatta munu þeir standa undir þeirri hækkun á bótum almannatrygginga sem við gerum tillögu um og vel það.
Við lokaafgreiðslu málsins var allt i einu bætt við nýrri grein um óskylt efni,
málefni fjárfestingarlánasjóðanna, en ætlunin er að verðtryggja eða gengistryggja
lán þeirra í vaxandi mæli. Þar er um að ræða fjölþætt vandamál, nátengt heildarstefnu í atvinnu- og efnahagsmálum. Óvissan í þeim efnum er svo mikil að við teljum
ekki tímabært að taka ákvarðanir uin lánakjör fjárfestingarlánasjóðanna nú og
leggjum því til að sú grein falli niður.
Alþingi, 13. maí 1975.
Magnús Kjartansson,
frsm.

Ed.

Gylfi Þ. Gíslason.

712. Nefndarálit

[100. mál]

um till. til þál. um sérkennslumál.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur kynnt sér tillöguna og inælir með samþykkt hennar.
Alþingi, Í3. inaí 1975.
Axel Jónsson,
form.
Ingi Tryggvason.

Steinþór Gestsson,
Jón Árm. Héðinsson.
fundaskr.,frsm.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Ragnar Arnalds.
Steingrímur Hermannsson.
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713. Nefndarálit

[222. mál]

um frv. til 1. um Leiklistarskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 13. mai 1975.
Axel Jónsson,
fornx., frsm.
Ingi Tryggvason.

Nd.

Steinþór Gcslsson,
Jón Árm. Héðinsson.
fundaskr.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Ragnar Arnalds.
Steingrimur Hermannsson.

714. Breytingartillaga

[285. mál]

við frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Flugleiðir hf.
Frá minni hluta fjárhags- og viðskiptanefndar (MK).
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að veita Flugleiðum hf. sjálfskuldarábyrgð á lánum sem nemi allt að 18.5 milljónum bandarikjadala, enda taki Flugleiðir hf. lán
þessi til kaupa á flugvélum og til að bæta rekstrarfjárstöðu flugrekstrar síns.
Skilyrði fyrir sjálfskuldarábyrgðinni er að Flugleiðir hf. auki hlutafé sitt
í 600 milljónir króna fyrir árslok 1975 og að ríkissjóður kaupi fjórðung hlutafjárins. Auk þess er ábyrgðin háð öðrum þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur
gildar, og þeim skilyrðum, sem hún ákveður.

Sþ.

715. Tillaga til þingsályktunar

[289. mál]

um löggjöf um íslenzka stafsetningu.
Flm.: Sverrir Hermannsson, Gunnlaugur Finnsson, Helgi F. Seljan,
Gylfi Þ. Gíslason, Ellert B. Schram.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa löggjöf um íslenzka stafsetningu.
Þar til slik lög hafa verið sett, skal fylgja þeirri stafsetningu sem í gildi var,
áðui’ en menntamálaráðuneytið gaf út auglýsingar sínar nr. 272 frá 4. september
1973 og nr. 132 frá 3. maí 1974.
Greinargerð.
íslenzkt mál, talað og ritað, er undirstaða íslenzkrar menningar. Því ber að
vanda alla meðferð þess sem kostur er.
Engar breytingai’ má á því gera án ítarlegrai- unxræðu og rannsókna hinna hæfustu manna. Lokaákvörðun um breytingar á að vera í höndum Alþingis. Á hinn
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bóginn er nú enginn lagabókstafur í gildi um íslenzka stafsetningu. Fyrir því þykir
flutningsmönnum þessarar ályktunartillögu bera brýna nauÖsyn til að sett verði
löggjöf um þetta efni.
Eftir aldarganxlar uppstyttulitlar þrætur um stafsetningu sömdu íslendingar
frið árið 1929 og unndu við hann í hartnær hálfa öld. Sá friður var rofinn á síðast
tiðnu ári með auglýsingu frá menntamálaráðuneyti um afnám z úr rituðu máli.
Alþingi ályktaði vorið 1974 að þeirri ákvörðun skyldi hrundið. Sú viljayfirlýsing hefur enn að engu verið höfð. Þvert á móti voru auglýstar nýjar og furðulegar reglur um stóran og lítinn staf. Þar til Alþingi hefur sett lög um þessi efni,
er eðlilegt að fylgja stafsetningunni frá 1929 i samræmi við fyrrgreinda viljayfirlýsingu Alþingis.

Nd.

[258. niál]

716. Nefndarálit

uxn frv. til 1. um Viðlagatryggingu Islands.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Meiri hluti nefndarinnar mælir með því að frv. verði samþykkt óbreytt. Minni
hlutinn skrifar undir með fyrirvara.
Alþingi, 13. maí 1975.
Jón Skaftason,
form.
Jóhann Hafstein.

Nd.

Þórarinn Sigurjónsson,
Guðmundur H. Garðarsson,
fundaskr.
frsm.
Ragnhildur Helgadóttir.
Magnús Kjartansson,
með fyrirvara.
Karvel Pálmason,
með fyrirvara.

717, Nefndarálit

[103. mál]

um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 108 frá 31. des. 1972, um breyt. á siglingalögum,
nr. 66 1963.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Frv. hefur verið rætt í nefndinni og leggur hún til að því verði vísað til ríkisstjórnarinnar til athugunar.
Jóhann Hafstein var fjarverandi afgreiðslu nxálsins.
Alþingi, 13. nxaí 1975.
Jón Skaftason,

form., frsm.
Magnús Kjartansson.

Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.

Karvel Pálnxason.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

Ragnhildur Helgadóttir.
Guðmundur H. Garðarsson.

219
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718. Breytingartillögur

[15. mál]

við frv. til laga um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Fjármunir þeir, er inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu
renna til greiðslu kostnaðar samkvæmt vegalögum.
2. Fyrirsögn frv. verði:
Happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs.

Nd.

719. Nefndarálit

[274. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 72 1. júní 1972, um breyt. á 1. nr. 30 12. maí 1970, um
Húsnæðismálastofnun ríkisins.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin fjallaði um frumvarpið á fundi sínuin og leggur til að frumvarpið
verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 13. maí 1975.
Gunnlaugur Finnsson,
form., frsm.
Eðvarð Sigurðsson.

Ellert B. Schram,
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.

720. Nefndarálit

Nd.

Stefán Valgeirsson.
Ólafur G. Einarsson.

[269. mál]

um frv. til 1. um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin fjallaði um frumvarpið á fundi sínuni og var sammála um að leggja
til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 13. mai 1975.
Gunnlaugur Finnsson,
form., frsm.
Eðvarð Sigurðsson.

Ellert B. Schram,
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.

Stefán Valgeirsson.
Ólafur G. Einarsson.

Nd.
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721. Nefndarálit

[263. mál]

um till. til þál. um aðstoð við vangefna og fjölfatlaða.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin mælir með því að þingsálvktunartillagan verði samþykkt.
Alþingi, 13. maí 1975.
Jón Skaftason,
Þórarinn Sigurjónsson,
form.
fundaskr.
Magnús Kjartansson.
Karvel Pálmason.

Ed.

Guðm. H. Garðarsson,
frsm.
Ragnhildur Helgadóttir.

722. Frumvarp til laga

[290. mál]

um holræsagjald, byggingargjald og sérstakt gatnagerðargjald á Akureyri.
Flm.: Jón G. Sólnes, Stefán Jónsson.
!• §r.
Bæjarstjórn er heimilt að leggja holræsagjald á öll hús og lóðir í bænum, samkvæmt reglugerð er hún setur og ráðherra staðfestir. Holræsagjaldi skal varið til
viðhalds, eftirlits og hreinsunar á holræsum í götum bæjarins. Gjaldið skal miðað
við skattvirðingarverð húseignarinnar eða stærð lóðar og bygginga, eftir því sem
nánar er ákveðið í reglugerð.
2. gr.
Þegar bæjarstjórn selur á leigu byggingarlóðir eða veitir byggingarleyfi er
henni heimilt að krefja húsbyggjendur um byggingargjald, samkvæmt gjaldskrá er
hún setur og ráðherra staðfestir. Áskilja má greiðslu byggingargjalds af öllum
nýbyggingum og breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér stækkun
eða breytta notkun þess.
3. gr.
Byggingargjaldi skv. 2. gr. skal varið til byggingareftirlits, gatnagerðarframkvæmda og veituframkvæmda í bænum og má það nema allt að áætluðum meðalkostnaði við að undirbyggja götu og gangstétt ineð tilheyrandi lögnum og bundnu
slitlagi.
4. gr.
Bæjarstjórn er heimilt að ákveða með sérstakri samþykkt sem ráðherra staðfestir, að innheimta sérstakt gatnagerðargjald af sérhverri fasteign innan skipulagðs svæðis í bænum, í þeim tilgangi að Ijúka gerð gangstétta og lagningu bundins
slitlags á götur á því svæði, sem samþykktin tekur til.
Samanlögð álögð gjöld samkvæmt samþykkt þessari mega eigi nema hærri
upphæð en nemur kostnaði við þær framkvæmdir, sem að framan greinir.
Eigi er heimilt að krefjast þess hluta gjaldsins af fasteign eða hluta hennar,
sem áður hefur verið innheimtur í byggingargjaldi.
Staðfesting ráðherra er háð því, að bæjarstjórn leggi fram tíma-, framkvæmdaog kostnaðaráætlun um framkvæmdir þessar.

1748

Þingskjal 722

5. gr.
Við ákvörðun gjalda samkvæmt 2. gr. og 4. gr. laga þessara skal miða við
lóðarstærð og stærð bygginga, eftir því sem nánar er ákveðið í gjaldskrá um
byggingargjakl og samþykkt um sérstakt gatnagerðargjald. Gjöldin má ákveða inismunandi eflir notkun fasteignar, svo sem hvort um er að ræða verslunar- og skrifstofubyggingar, iðnaðarhúsnæði, íbúðarhúsnæði o. s. frv. Enn fremur mega gjöldin
af ibúðarhúsum vera mismunandi eflir því, hvort um er að ræða einbýlishús, raðhús, fjölbvlishús o. s. frv.
6. gr.
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds skv. 1. gr. fer með sama hætti og
um fasteignaskatt. Byggingargjald skv. 2. gr. skal gjaldkræft eftir því sem bæjarstjórn ákveður í gjaldskrá og fylgir það vísitölu byggingarkostnaðar. Sérstakt gatnagerðargjald skv. 4. gr. skal greiða á jafnmörgum áruin og framlögð framkvæmdaáætlun nær yfir, en heimilt er bæjarstjórn að dreifa greiðslum á lengra tímabil.
Hækki frainkvæmdakostnaður skv. framkvæmdaáætluninni vegna hækkunar
verðlags, má gjaldið hækka sem því nemur.
7. gr.
Holræsagjaldi skv. 1. gr., byggingargjaldi skv. 2. gr. og sérstöku gatnagerðargjaldi skv. 4. gr. fylgir lögveð í viðkomandi fasteign.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 87/1970, um gjöld
til holræsa, gangstétta og varanlegs slitlags á götum á Akureyri.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt í samráði við þm. Norðurl. e. í Nd., að beiðni bæjarstjórnar Akureyrar og er í reynd endurskoðun á lögum nr. 66 frá 1917, um gjöld
til holræsa og gangstétta á Akureyri, sbr. lög um breytingu á þeim lögum, nr. 45
frá 1970, og lög nr. 87 frá 1970.
Á fundi bæjarstjórnar Akurevrar 8. april s. 1. var eftirfarandi samþykkt með
öllum 11 atkvæðum i bæjarstjórn:
„Vegna breytingartillögu félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 51 frá 16. maí 1974, um gatnagerðargjöld,
samþykkir bæjarstjórn Akureyrar að senda alþingismönnum Norðurlandskjördæmis
eystra eftirfarandi:
Bæjarstjórn leggur áherslu á, að gjald samkvæmt 3. grein megi innheimta af
öllum fasteignum innan skipulagðs svæðis, óháð því hvenær malbikun gatna hefur
farið fram.
Bæjarstjórn gerir tillögu um að 4. grein laganna orðist svo:
Gjald skv. 3. gr. má innheimta af sérhverri fasteign innan skipulagðs svæðis
í sveitarfélaginu í þeim tilgangi að ljúka gerð gangstétta og lagningu bundins slitlags á götur á því svæði, sem sainþykktin tekur til, sbr. þó undantekningu í 3. gr.
Samanlögð álögð gjöld skv. samþykkt þessari mega eigi nema hærri upphæð en
nemur kostnaði við þær framkvæmdir, sem að framan greinir. Staðfesting ráðherra
er háð því, að sveitarstjórn leggi fram tima-, framkvæmda- og kostnaðaráætlun um
framkvæindir þessar.
Ef þetta sjónarmið fæst ekki fram, mun bæjarstjórn fara fram á við þingmenn
kjördæmisins, að þeir flytji frumvarp um breyting á lögum um, gatnagerð o. fl.
fyrir Akureyri, nr. 87/1970.“
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Þar sem ljóst virðist nú, að fyrra atriði þessarar samþykktar, sem snýr að
lögunum um gatnagerðargjöld frá 1974, muni ekki ná fram að ganga, er síðari
kosturinn valinn. Er frumvarp þetta samið í fullu samráði við forsvarsmenn Akureyrarbæjar, sbr. siðustu málsgrein ályktunar bæjarstjórnar.
Bundið slitlag var fyrst sett á götur á Akureyri fyrir u. þ. b. 50 árum. Var
fyrst í stað einungis lagt bundið slitlag fmalbik) á götur í miðbæ Akureyrar og
til suðurs frá miðbænum. Við þetta var látið sitja, enda hvergi verulega betra
ástand að þessu leyti á þeim árum.
Snemma á síðasta áratug urðu algjör þáttaskil i þessum efnum, er bifreiðafjöldi landsmanna fór að vaxa margfalt örar en áður. Um það leyti var gerð tiu
ára áætlun um varanlega gatnagerð i Reykjavik (1963). Voru þá gerðar ráðstafanir
til að Akureyri gæti fvlgt í kjölfar höfuðborgarinnar og keypt tæki til malbiksframleiðslu og malbikunar á árunum 1964—1966. Framkvæmdir við varanlega gatnagerð fóru nú mjög vaxandi, en þó hvergi nærri i samræmi við möguleg afköst.
Hefur skortur á frainkvæmdafé valdið þessu, en þó er Akureyri eitt þeirra sveitarfélaga sem hvað best hefur nýtt þá tekjustofna sem lög heimila, og gatnagerðargjöld vegna undirbyggingar gatna hafa verið tekin síðan 1967. Ástæður fyrir skorti
á framkvæmdafé samanborið við Revkjavík hafa fvrst og fremst verið þær, að
ákveðnir tekjustofnar sveitarfélaga gefa mtin lægri tekjur á Akureyri en i Reykjavík.
Á undanförnum árum hefur Akureyrarbær látið ganga fyrir að ljúka gerð
(með bundnu slitlagi) á götum í miðbæ, á aðalumferðargötum, á götum við meiri
háttar atvinnufyrirtæki, skóla og fjöibýlishús. Eftir er að ljúka gerð á meginhluta
af ibúðargötum bæjarins.
Á sama tíma hefur vöxtur bæjarins verið ör og lengd gatnakerfisins vaxið
mikið, sérstaklega að því er varðar ibúðargötur. Ljóst er, að lagning bundins slitlags á ibúðargötur bæjarins er nii eitt höfuðáhugamál og hagsmunamál bæjarbúa
almennt. Sem dæmi þar um má nefna. að íbúar nokkurra gatna hafa boðið fram
fjármuni til að flýta lagningu bundins slitlags á íbúðargötur þeirra. Slik boð hefur
bæjarstjórn ekki viljað þiggja, þar eð hún hefur ekki viljað láta efnahag ráða röð
framkvæmda. Þó að verulega hafi miðað í varanlegri gatnagerð á Akureyri er
enn ólokið lagningu bundins slitlags á um 45% gatnakerfisins miðað við lengd
eða um 29 km. Auk þess eru um 10 km gatna enn óundirbyggðir. Áætlaður heildarkostnaður við þessar framkvæmdir er um 500 m.kr. miðað við verðlag síðustu áramót. Þar af eru um 400 m.kr. vegna húsagatna og safnbrauta. Ólagðar götur, sem
ákveðnar hafa verið í skipulagi og nauðsynlegt er að leggja á næstu árum, eru ekki
taldar með.
Ljóst er, að útilokað er, ekki síst með tilliti til annarrar framkvæmdaþarfar,
að ljúka þessu verkefni á þeim tima, sem almenningur getur sætt sig við, með
þeim tekjum sem núgildandi tekjustofnakerfi getur gefið. Heimild í lögum nr. 87
frá 1970 um gatnagerðarskatt vegna bundins síitlags hefur bæjarstjórn ekki treyst
sér til að nota, þar eð samkvæmt þeim er einungis unnt að leggja það gjald á þá
bæjarbúa, sem enn búa við ófrágengnar götur. Þeir, sem búa við götur með bundnu
slitlagi og þar með flest meiri háttar fyrirtæki og stofnanir i bænum, slyppu við
að greiða gjaldið. Sama gildir um lögin frá 1974, ef brevtingartillagan á þskj. 395
nær fram að ganga. Telur bæjarstjórn þetta það óréttlátt að óviðunandi sé, því að
það sé hagsmunamál allra bæjarbúa og fyrirtækja i bænum að ljúka lagningu
bundins slitlags á götur bæjarins hið fvrsta. óréttlátt er að fasteignaeigendur, sem
haft hafa beinan hag af að vera við fullgerðar götur, taki engan þátt i fyrirhuguðu
átaki við varanlega gatnagerð, en að öðrum fasteignaeigendum, sem i áratugi hafa
verið við ófullgerðar götur, verði gert að greiða sérstakt malbikunargjald. Hinir
síðarnefndu fasteignaeigendur hafa greitt sin gjöld til bæjarsjóðs, margir áratugum
saman, til jafns við hina, og þar með tekið þátt í kostnaði við lagningu bundins
slitlags hjá þeim.
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Útilokað er að miða við ákveðið ár (sbr. ákvæði um fimm ár í breytingartillögu á þskj. 395). Sumar af lengri götum bæjarins hafa verið lagðar bundnu slitlagi á nokkrum árum, og mundu þá sumir íbúar þeirra gatna sleppa við gjald, en
aðrir ekki.
Gerð hefur verið áætlun um að ljúka lagningu bundins slitlags á götur bæjarins
á fimm árum. Tæknilega er engin hindrun fyrir því að þessi áætlun standist. En
eins og áður hefur sagt verið, er álagning sérstaks gatnagerðargjalds nauðsynleg
eigi áætlunin að standast. Það er hins vegar skoðun bæjarstjórnar, að forsenda
slíkrar gjaldtöku sé, að unnt verði að leggja gjaldið á alla fasteignaeigendur bæjarins.
Lagafrumvarp þetta fjallar einnig um byggingargjald og holræsagjald. Rétt
þótti að endurskoða lögin um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slitlags á
götur á Akureyri, nr. 87 frá 1970, í heild og færa til nútímahorfs.
Athugasemdir við einstakar gieinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hún kveður á um heimild til að leggja á holræsagjald. Heimildarákvæði þetta
er í lögum nr. 87/1970 og samkvæmt þeim og reglugerð nr. 59/1972 er holræsagjald
nú lagt á.
Um 2. gr.
Hún felur í sér heimild til að krefja húsbyggjendur um byggingargjald (gatnagerðargjald) þegar byggingarlóðir eru seldar á leigu eða byggingarleyfi veitt. Heimild þessi felst í eldri lögum, nr. 87/1970, og grein þessi er nær samhljóða 1. gr.
laga nr. 51/1974.
Byggingargjöld (gatnagerðargjöld) vegna undirbyggingar gatna hafa verið tekin
síðan 1967, samkvæmt gjaldskrá, sem bæjarstjórn hefur sett.
Um 3. gr.
Hún kveður á um, hvernig byggingargjaldinu (gatnagerðargjaldinu) skuli varið
og við hvaða kostnað gjaldið skuli miðast. Þetta er í samræmi við núverandi
gjaldskrá um byggingargjald og greinin er nær samhljóða 2. gr. laga nr. 51/1974.
Um 4. gr.
Hún felur í sér heimild til að innheimta sérstakt tímabundið gatnagerðargjald
af sérhverri fasteign innan skipulagðs svæðis í bænum, í þeim tilgangi að gera
sérstakt átak í gatnagerð og ljúka gerð gangstétta og lagningu bundins slitlags á
götur í bænum.
Greinin kveður á um, við hvaða kostnað sérstakt gatnagerðargjald skuli miðast
og að óheimilt sé að innheimta þann hluta gjaldsins, sem áður hefur verið krafið
um i byggingargjaldi. Þá er í greininni ákvæði um að staðfesting ráðherra sé háð
því að tíma-, framkvæmda- og kostnaðaráætlun sé fyrir hendi. Það er gert til þess
að tryggja það, að framkvæmdaáformin séu raunhæf og vissa fyrir því að framkvæmdum sé hægt að ljúka á settum tíma.
Heimildarákvæði þessarar greinar um innheimtu sérstaks gatnagerðargjalds af
öllum fasteignum er óháð því, hvenær eða hvort lagning bundins slitlags hefur
farið fram. Þetta er frábrugðið því sem sérlög fyrir Akureyri, nr. 87/1970, heimila
og almenn lög, nr. 51/1974, ef breytingartillaga á þingskjali nr. 395 nær fram að
ganga.
í þeim felst aðeins heimild til að innheimta gjaldið af fasteignum við þær götur,
sem bundið slitlag er lagt á frá ákveðnum tíma, þ. e. eftir 6. ágúst 1970, samkvæmt
sérlögunum fyrir Akureyri, og eftir 7. maí 1969, samkvæmt almennu lögunum. Það
er augljóst, að í þeim sveitarfélögum, þar sem lagning bundins slitlags hefur farið
fram að nokkru marki, þá er fasteignaeigendum stórlega mismunað í gjaldheimtu
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samkvænit ofannefndum lögum. Ef viðhafa á eitthvert réttlæti, þá er það algjör
forsenda, að sérhverri fasteign verði gert að bera sinn hluta kostnaðar við að ljúka
gerð gangstétta og lagningu bundins slitlags á götur í bænum, óháð einhverjum
timamörkum um það hvenær bundið slitlag hefur verið lagt á götur.
Eins og áður er getið, kveður greinin á um að öllum fasteignaeigendum sé gert
að greiða gjaldið óháð því, hvenær bundið slitlag hefur verið lagt á einstakar götur
í bænum. Þeim er öllum gert að taka sameiginlega þátt í kostnaði við að ljúkn
gerð gangstétta og lagningu slitlags á götur i bænum, að sínu leyti á sama hátt og
bæjarfélagið hefur fram til þessa gert öllum að greiða í álögðum gjöldum til bæjarsjóðs þann kostnað, sem þegar hefur verið lagður í varanlega gatnagerð í bænuin.
Tekjustofnar bæjarins hafa hin síðari ár verið nýttir að fullu, m. a. til þess
að unnt væri að hraða malbikun í bænum, enda þótt þeir að óbreyttu hrökkvi
langtum of skannnt til þess, að nokkrar likur séu til þess að hægt verði að ljúka
varanlegri gatnagerð í bænum á þeim tíma, sem bæjarbúar geta sætt sig við.
Það, sem áunnist hefur í varanlegri gatnagerð í bæjarfélaginu til þessa, er
sameiginlegt átak allra bæjarbúa. Það, sem ólokið er á þessu sviði í dag, verður
lika að vera sameiginlegt átak bæjarbúa. Þeir, sem búa við malbikaðar götur, hafa
í engu öðlast neinn rétt fram yfir þá, sem búa við ófullgerðar götur, er réttlætir
það, að hinir síðarnefndu greiði einir kostnað við að ljúka varanlegri gatnagerð
í bænum.
Greinin kveður líka á um, að upphæð sérstaks gatnagerðargjalds sé háð því,
hversu miklu er ólokið í varanlegri gatnagerð í bænum, og mega álögð gjöld eigi
nema hærri upphæð en nemur framkvæmdakostnaði við að ljúka gerð gangstétta
og lagningu bundins slitlags á götur í bænum. Það er ekki verið að taka gjald fyrir
það, sem búið er að kosta og framkvæma í varanlegri gatnagerð, heldur eingöngu
fyrir það sem ólokið er.
Það er rétt að vekja athygli á þvi, að frumvarp til laga um breyting á lögum
nr. 51 frá 16. maí 1974, þingskjal nr. 262, getur falið í sér mun víðtækari heimild
til gjaldtöku fyrir sveitarfélög heldur en felst í ákvæði þessarar greinar, enda þótt
tilgangurinn hafi naumast verið sá. Þetta á við þau sveitarfélög, sem þegar hafa lagt
bundið slitlag á götur að meira eða minna leyti. Frumvarpið á þingskjali nr. 262
heimilar gjaldtöku af öllum fasteignum ótímabundið og óbundið þeim kostnaði,
sem fylgir þvi að ljúka gerð bundins slitlags á götur í sveitarfélaginu. Samkvæmt
því má leggja gjaldið á allar fasteignir og miða það við meðalkostnað, sem er samfara gangstéttargerð og lagningu bundins slitlags á götur, óháð þvi hversu miklu
er þegar lokið í þessu efni í sveitarfélaginu. Það felur í sér heimild til handa þeim
sveitarfélögum, sem eru þegar vel á vegi stödd i varanlegri gatnagerð, að innheimta mun hærri upphæð í slitlags- og gangstéttargjaldi af öllum fasteignum i
sveitarfélaginu heldur en þarf til þess að ljúka gerð gangstétta og lagningu bundins
slitlags á götur í sveitarfélaginu.
Breytingartillaga á þingskjali nr. 395, við ofannefnt frumvarp til laga á þingskjali 262, felur raunar í sér það sama og sagt hefur verið um frumvarpið á þingskjali nr. 262, með þeim takmörkunum, að þar nær gjaldheimtan aðeins til takmarkaðs fjölda fasteignaeigenda, þ. e. þeirra, sem búa við ófullgerðar götur og
götur, sem lagðar hafa verið slitlagi síðastliðin 5 ár, jafnframt þvi sem heimildin
í breytingartillögunni, ef hún nær fram að ganga, hefur í för með sér, að fasteignaeigendum er stórlega mismunað í gjaldheimtu eftir þvi, hvort þeir hafa búið lengur
eða skemur en 5 ár við götur, sem lagðar hafa verið bundnu slitlagi.
Um 5. gr.
Hún kveður á um, við hvað skuli miða ákvörðun gjalda skv. 2. gr. og 4. gr.
enn frernur, að gjöldin megi ákveða mismunandi eftir notkun fasteignar og eftir
því um hvaða íbúðarhúsnæði er að ræða. Grein þessi er nær samhljóða 5. gr. laga
nr. 51/1974.
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Um 6. gr.
Hún kveður á um innheimtu gjalda samkvæmt lögum þessum. Einnig er ákvæði
um, að byggingargjald fylgi byggingarvísitölu og greiðslur sérstaks gatnagerðargjalds
fylgi hækkuðum framkvæmdakostnaði vegna hækkunar verðlags.
Ákvæði um, að greiðslur gatnagerðargjaldsins fylgi verðlagi, er nauðsynleg
forsenda þess, að unnt sé að fylgja framkvæmdaáætlun og ljúka framkvæmdum á
tilsettum tíma.
Um 7. gr.
Greinin skýrir sig sjálf.

Nd.

723. Nefndarálit

[151. máll

um frv. til 1. um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.
Alþingi, 13. mai 1975.
Ellert B. Schram,
form., frsm.
Guðrún Benediktsdóttir.

Nd.

Friðjón Þórðarson.
Gunnlaugur Finnsson,
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson.
Ingólfur Jónsson,
Svava Jakobsdóttir.

724. Nefndarálit

[30. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 75 13. mai 1966, um Fiskveiðasjóð íslands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur athugað frv. þetta, sem komið er frá efri deild. Leggur nefndin
einróma til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar, þar sem hún hefur fengið upplýsingar um, að nefnd, sem er að endurskoða lögin um Fiskveiðasjóð Islands, er
með hliðstæða breytingartillögu við lögin, en þær breytingar verða væntanlega lagðar
fram á næsta þingi.
Fjarverandi við afgreiðslu málsins var Pétur Sigurðsson.
Alþingi, 12. maí 1975.
Jón Skaftason,
varaform., frsm.
Guðl. Gíslason.

Sverrir Hermannsson,
fundaskr.
Garðar Sigurðsson.

Sighv. Björgvinsson.
Tómas Árnason.

Nd.

Þingskjal 725—727
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725. Nefndarálit

[210. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 17/1965, um landgræðslu.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið á fundum sínum og orðið sammála um að
mæla með samþykkt þess með áorðnum breytingum á þskj. 561. Benedikt Gröndal
var fjarstaddur við afgreiðslu málsins.
Alþingi, 13. mai 1975.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.
Pálmi Jónsson.

Þórarinn Sigurjónsson,
Ingólfur Jónsson.
fundaskr.
Friðjón Þórðarson.
Eðvarð Sigurðsson.

726. Nefndarálit

Nd.

[211. mál]

um frv. til 1. um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið á fundum sínum og orðið sammála um að
mæla með samþykkt þess með áorðnum breytingum á þskj. 604.
Benedikt Gröndal var fjarstaddur við afgreiðslu málsins.
Alþingi, 13. mai 1975.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.
Pálmi Jónsson.

Ed.

Ingólfur Jónsson.
Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.
Friðjón Þórðarson.
Eðvarð Sigurðsson.

727. Nefndarálit

[15. mál]

um frv. til 1. um happdrættislán rikissjóðs fvrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda
við Norðurveg og Austurveg.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og rætt það á nokkrum fundum. Umsagnir
bárust frá Seðlabanka íslands, Þjóðhagsstofnun og viðskiptabönkunum.
Nefndin er sammála um, að nauðsynlegt sé að líta á vegaframkvæmdir við
hringveginn sem sameiginlegt hagsmunamál þjóðarinnar allrar, og telur þvi, að
eðlilegt sé að litvega fjármagn til hringvegarins, án þess að það sé einskorðað við
einstaka kafla hans. En þar sem sú fjáröflun, sem hér um ræðir, er aðeins hluti
af því sem þarf til þessa verkefnis, þá fellst nefndin á þessa leið nú, þar eð öðru
fjármagni til hringvegarins er þá hægt að ráðstafa til framkvæmda við hann eftir
þvi sem mest þörf er talin á hverju sinni.
Alþt. 1974. A (96. löffljafarþing).

330
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Nefndin mælir því með samþykkt frv., en Albert Guðmundsson skrifar undir
með fyrirvara, þar sem hann er andvígur þeirri fjáröflunarleið, sem hér er gert
ráð fvrir. Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Jón G. Sólnes og Ragnar Arnalds.
Aiþingi, 13. mai 1975.
Halldór Ásgrimsson,
Jón Helgason,
Jón Árm. Héðinsson.
form.
fundaskr., frsm.
Albert Guðmundsson,
Axel Jónsson.
með fyrirvara.

Nd.

728. Nefndarálit

[285. mál]

um frv. til 1. um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Flugleiðir hf.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Með frv. þessu er lagt til að ríkissjóður taki á sig stórfelldari ábyrgðir fyrir
einkafyrirtæki en nokkur fordæmi eru fyrir hérlendis. Sii sjálfskuldarábyrgð, sem
frv. gerir ráð fyrir, nemur ea. 2 800 milljónum króna, en áður hafa ríkisstjórn og
Landsbanki íslands ábyrgst lán sem nú nema um 1 500 milljónum króna. I heild
er því um að tefla 4 300 milljónir króna — eða vfir 20 000 kr. á hvert mannsbarn
i landinu.
Hliðstæðar ábyrgðir hafa aldrei fyrr verið veittar hérlendis, og þeim fylgja
að sjálfsögðu verulegar áhættur, auk þess sem þær hljóta að hafa umtalsverð áhrif
á lánstraust íslenska ríkisins erlendis. Þvi er hér um að ræða mjög stórfellda og
áhættusama ákvörðun.
Ég tel það algera forsendu fyrir því að unnt sé að fallast á beiðni Flugleiða hf.
að félagið auki hlutafé sitt í 600 milljónir króna þegar á þessu ári. Einnig tel ég
að islenska ríkið geti því aðeins verndað hina stórfelldu hagsmuni sína og almennings, að það eignist nægilegt hlutafé í Flugleiðum hf. til þess að verða beinn aðili
að stjórn félagsins og öllum ákvörðunum. Flyt ég á sérstöku þingskjali tiilögu um
þau skilyrði, og mun ég rökstyðja hana nánar í framsögu.
1 framsögu mun ég einnig ræða ýmis atriði sem fjárhags- og viðskiptanefnd
fjallaði um og tengjast ýmsum þáttum í starfsemi Flugleiða hf.
Alþingi, 13. maí 1975.
Magnús Kjartansson.

Sþ.

729. Tillaga til þingsályktunar

[291. m?íl]

um fasteignamiðlun rikisins.
Flm.: Guðrún Benediktsdóttir, Ingi Tryggvason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta semja og leggja fyrir næsta
reglulegt Alþingi frumvarp til laga urn fasteignamiðlun rikisins, er stuðla skal að
því, að verðlag fasteigna verði sem næst kostnaðarverði á hverjum tima og á þann
hátt komið í veg fyrir óeðlilegan gróða og fasteignabrask, sem er mjög verðbólguhvetjandi.

Þingskjal 729—730
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Greinargerð.
Eins og mörgum er kunnugt hafa fasteignaviðskipti aukist mjög hér á landi
á undanförnum árum og fer sú umfangsmikla sölustarfsemi sífellt vaxandi.
Fasteignasalar taka að öllum jafnaði þóknun sína í ákveðnu hundraðsgjaldi
Í2G ) af verði hverrar fasteignar. Eru sölulaun því líklega að meðaltali um 100
þús. kr. fyrir hverja eign.
Algengt er að sömu fasteignirnar séu auglýstar á vegum margra fasteignasala.
Samkeppnin er hörð og á þeim timum þegar eftirspurn er meiri en framboð má
gera ráð fyrir, að þessi samkeppni stuðli beint eða óbeint að hækkun fasteignaverðs og sé þar með verðbólguhvetjandi.
Með þingsályktunartillögu þessari er gert ráð fyrir að löggjöf verði sett um
fasteignamiðlun rikisins. Þjónustu þess fyrirtækis ætti að selja á kostnaðarverði
eða jafnvel að láta hana í té ókeypis. Ef vel væri á haldið og fasteignaviðskipti
almennt beindust til slíks fyrirtækis ætti rekstur þess að geta orðið hagkvæmur
almenningi við núverandi aðstæður, spara kaupendum og seljendum fasteigna
umtalsverða fjármuni og sömu aðilum mikinn tíma og fyrirhöfn.
Fvrirkomulag á fasteignamiðlun ríkisins gæti verið með ýmsu móti. T. d. væri
hugíanlegt að tengja starfsemi hennar embættum sýslumanna og bæjarfógeta svo
og Húsnæðismálastofnun ríkisins með einhverjum hætti. Slíkt þarf þó nánari athugunar við.
Hér er ekki gert ráð fyrir að ríkisvaldið fái neina einokunaraðstöðu til fasteignamiðlunar. Einstaklingar hefðu frjálsar hendur með að leita til annarra fasteignaskrifstofa, kysu þeir það heldur.
Mikilsvert væri, ef stofnun slík sem þessi gæti haft áhrif í þá átt að halda
verðhækkunum fasteigna í skefjum. Meginhluti þess fólks, sem nú selur fasteignir,
kaupir aðrar í staðinn. ör verðbólga á fasteignamarkaði kemur því fáum til fjárhagslegs ávinnings, en hefur ómæld áhrif til örvunar almennrar þenslu í þjóðféíaginu. Má í framhaldi af þessu benda á að verðhækkanir koma fasteignaeigendum
lítið til góða, en það fólk, sem kaupir sínar fyrstu fasteignir, þarf að greiða fyrir
þær verð sem er umfram kostnaðarverð.
Eins og að framan greinir er með tillögu þessari gert ráð fyrir að umrædd
þjónusta ríkisins verði í té látin fyrir kostnaðarverð eða ef til vill ókeypis og má
þá hugsa sér að ná rekstrarkostnaðinum, sem mun vera óverulegur, með hækkun
á þinglýsingargjaldi fasteigna.
Að sjálfsögðu yrði fasteignamiðlunin fyrst og fremst bundin við lögsagnar-

umdæmi þar sem mest er um fasteignaviðskipti en siðar mætti setja slikar stofnanir á fót viðar, ef á þvrfti að halda.
í sambandi við þetta mál koma mörg atriði til greina, sem kanna þarf áður en
frá löggjöf um það er gengið. En ef starfsemi slikrar þjónustu gæti leitt til lækkunar á íbúðaverði er til mikils að vinna.

Ed.

730. Nefndarálit

[251. máll

um frv. til laga um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. 1. nr. 2/1975
og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundum sínum og fengið upplýsingar urr
málið frá starfsmönnum Þjóðhagsstofnunar og sjávarútvegsráðuneytisins.
Nefndin náði ekki samkomulagi um afgreiðslu málsins. Undirritaðir nefndarmenn mæla með samþykkt frumvarpsins, en Steingrímur Hermannsson og Halldól
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Ásgrímsson áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum sem fram kunna
að koma.
Minni hluti sjávarútvegsnefndar mun því skila séráliti.
Alþingi, 13. maí 1975.
Steingr. Hermannsson,
Halldór Ásgrímsson,
form.
fundaskr.
Oddur Ólafsson,
Jón G. Sólnes.

Ed.

Jón Árnason,
frsm.

731. Breytingartillögur

[251. málj

við frv. til laga urn ráðstöfun gengisnmnar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr.
2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluoliuverðs til fiskiskipa.
Frá Halklóri Ásgrimssyni og Steingrimi Hermannssyni.
1. Við 1. gr. Upphaf d-liðar hljóði svo:
Til Fiskveiðasjóðs íslands til að bæta o. s. frv.
2. Við ákvæði til bráðabirgða. Við 3. lið bætist:
Reglur þessar skulu við það miðaðar að ofangreindur frádráttur verði ekki
hærri en sem svarar mismun á hráefnisverði fvrir og eftir 16. febrúar.

Ed.

[286. mál]

732. Nefndarálit

um frv. til laga um iðnaðarmálagjald.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frv. með eftirgreindum
BREYTINGUM:

1. Við 1. gr.
a. Við 1. málsgr. 1 stað „fyrirtæki i einkaeign opinberra aðila“ komi: fyrirtæki að öllu leyti i eign opinberra aðila.
b. Við 3. málsgr. í stað „við útsöluverð” komi: við verð.
2. Við 2. gr. Á eftir 1. lið komi nýr liður, sem verði 2. liður og orðist svo:
2. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds lagmetisframleiðenda, sem eru
aðilar að Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, skal renna til þeirra samtaka sem
ráðstafa þeim hluta til eflingar lagmetisiðnaðinum i landinu.
Nefndarmenn áskilja sér rétt til að flvtja eða fvlgja öðrum breytingartillögum,
sem kunna að verða fluttar.
Alþingi, 13. maí 1975.
Steingr. Hermannsson,
form., frsm,
Albert Guðmundsson.

Ingi Tryggvason,

Þorv. Garðar Kristjánsson

fundaskr.
Jón G. Sólnes.

Stefán Jónsson,
með fyrirvara.

Eggert G. Þorsteinsson.
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Sþ.

733. Nefndarálit

[236. mál]

um till. til þál. um staðfestingu á niðurstöðu viðræðna um heimildir Færeyinga til
fiskveiða við ísland.
Frá utanrikisinálanefnd.
Utanrikismálanefnd hefur fjallað um tillöguna og mælir með samþykkt hennai
Alþingi, 14. maí 1975.
Þórarinn Þórarinsson,
form.
Ragnhildur Helgadóttir.

Sþ.

Gils Guðmundsson,
Friðjón Þórðarson,
frsm.
fundaskr.
Gylfi Þ. Gíslason.
Guðmundur H. Garðarsson

734. Nefndarálit

[278. mál]

um fullgildingu að samkomulagi um breyting á samstarfssamningi frá 23. mars 1962
milli Danmerkur, Finnlands, íslands, Noregs og Svíþjóðar.
Frá utanrikismálanefnd.
Utanríkismálanefnd hefur fjallað um tillöguna og mælir einróma með því, að
hún verði samþykkt.
Alþingi, 14. maí 1975.
Þórarinn Þórarinsson,
Friðjón Þórðarson,
form., frsm.
fundaskr.
Ragnhildur Helgadóttir.
Gils Guðmundsson.

Nd.

Gylfi Þ. Gislason.
Guðmundur H. Garðarsson.

735. Frumvarp til laga

[292. mál]

um kafarastörf.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
1. gr.
Enginn má í atvinnuskyni stunda köfun í ám eða vötnum, við strendur landsins eða frá íslenskum skipum hcr við land, nema hann fullnægi þeim skilyrðum,
sem sett eru í lögum þessum.
2. gr.
Köfun merkir í lögum þessum allar alliafnir undir yfirborði valns eða sjávar
og annars staðar þar sem loft undir yfirþrýstingi er notað til öndunar.
3. gr.
Hver sá, er stunda vill köfun, skal fullnægja eftirgreindum skilyrðum:
a) vera fullra 16 ára.

b) hafa með fullnægjandi árangri gengið undir tilskilda læknisskoðun.
c) hafa staðist kafarapróf samkvæmt 4. gr.
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4. gr.
Við kafarapróf þau, sem getur i c-lið 3. gr. skal sannreynt hvort sá, sem prófið
tekur, hafi fullnægjandi fræðilega og verklega þekkingu á kafarastörfum, meðal
annars hvort hann þekkir allar almennar ráðstafanir til öryggis kafaranum meðan
hann vinnur starf sitt, svo og, að hann hafi nákvæma þekkingu á hlutum þeim,
sem notast við köfun, og hvernig þeim skuli haldið við.
Ráðherra er heimilt að efna á hæfilegum fresti til námskeiða fyrir þá, sem
þreyta vilja kafarapróf og fullnægja til þess skilyrðum a. og b. liðar 3. gr. Álevæði
um tilhögun námskeiða, námsgrcina, kennslu og kennslugjöld skulu sett í reglugerð.
5. gr.
Siglingamálastofnun ríkisins afhendir hverjum þeim er fullnægir skilyrðum
3. gr. skírteini, sem viðkomandi sanni síðan hæfni sína með.
Halda skal nákvæma skrá um handhafa slíkra skírteina.
6. gr.
Kafaraskírteini samkvæint 5. gr. skal endurnýja á fimm ára fresti og skai með
umsókn um endurnýjun leggja fram fullnægjandi læknisvottorð. Eftir að handhafi
skírteinis hefur náð 60 ára aldri, skal endurnýjun gerð árlega.
Nú er heilbrigðisvottorð ekki fullnægjandi eða árangur af læknisskoðun reynist vafasamur, eða leiki vafi á því hvort maður hafi gengið undir læknisskoðun
og skal þá ekki gefa út nýtt skírteini. Rísi ágreiningur um þetta atriði skal málinu
vísað til ráðherra, sem sker úr málinu eftir að hafa aflað sér umsagnar landlæknis.
7. gr.
Allur kafarabúnaður hverju nafni sem hann nefnist, skal vera af viðurkenndri
gerð og merktur eftir því sem nauðsyn krefur, svo sem nafn framleiðanda, notkunarreglur o. þ. h.
Ráðherra setur reglur um viðurkenningu og eftirlit samkvæmt þessari grein
svo og gjöld í því sambandi.
Gjöld samkvæmt grein þcssari skulu lögtakskræf.
.
.
,
.
8. gr.
Óheimiit er að ráða til köfunarstarfa eða til aðstoðar við djúpköfun, aðra en
handhafa köfunarskírteinis, nánari kröfur um aðstoðarmenn skal setja i reglugerð.
Eigandi köfunarbúnaðar ber ábyrgð á því, að hann fullnægi skilyrðum 7. gr.
9. gr.
Brot gegn lögum þcssum og reglum, sein settar verða samkvæmt þeim, varða
sektum, nema þyngri hegning liggi við að öðrum lögum.
10. gr.
Kafaraskírteini, sem menn hafa öðlast fyrir gildistöku laga þessara erlendis
frá og talin eru jafngild skírteinum þeim, scm veitt eru samkvæmt lögum þessum,
skulu gilda áfram, en leita skal umsagnar Félags íslenskra kafara áður en skírteinin verða viðurkennd.
Hver sá maður, sem færir fullnægjandi sannanir fyrir því, að hann hafi, fyrir
gildistöku laga þessara, stundað köfunarstörf í atvinnuskyni, án þess að hafa
öðlast kafaraskirteini, en hefur þó með fullnægjandi árangri gengið undir læknisskoðun, sbr. 3. gr., getur innan árs frá gildistöku laganna öðlast kafaraskírteini
hjá ráðuneytinu, enda mæli Félag íslenskra kafara með þvi.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. gr.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með bréfi, dags. 3. des. 1960, sendi Félag ísl. kafara iðnaðardeild Efri deildar
Alþingis frumvarp til laga um kafarastörf, og fór þess á leit við nefndina, að hún
flytli frumvarpið á Alþingi, en af því varð ekki.
Með greindu frumvarpi fylgdi svo hljóðandi greinargerð:
„Félag íslenskra kafara hefur látið semja frumvarp þetta til laga um kafarastörf. Hefur við samningu frumvarpsins aðallega verið stuðst við dönsk lög um
kafarastörf, lov om dykkernæring og betryggelse af dykkerarbejde.
Kafarar vinna mjög þýðingarmikil störf við skipa- og bátaflota landsmanna,
bryggju- og hafnargerðir, orkuver og fleiri framkvæmdir, en vinna þeirra er hættuleg fyrir þá sjálfa og jafnvel aðra er nálægt störfum þeirra koma.
Þá er og brýn nauðsyn, að störf þessi séu vel af hendi leyst, en einnig þarf
að tryggja að nægir hæfir menn fáist til starfans.
Með frumvarpi þessu er að því stefnt, að tryggja þeim, sem köfun stunda í
atvinnuskyni, ákveðinn starfsgrundvöll, og setja þeim jafnframt reglur um réttindi
og skyldur í starfinu. Með þessu er einnig verið að tryggja verkkaupanda hæfan
og ábyrgan kafara, og tryggja eftir föngum, að kafari sakir vanhæfni eða kunnáttuleysis stofni ekki sjálfum sér eða öðrum í hættu. En til þess að ná þessu marki,
þarf það opinbera að hafa hönd í bagga ineð þessari starfsemi eins og annarri, og
ákveða með lögum og reglugerð helstu atriði sem starfinu viðkoma. I því sambandi
má sérstaklega benda á nauðsyn þess, að eftirlit sé haft með útbúnaði kafara.
Flest lönd í Vestur-Evrópu munu hafa sett reglur um starfsemi þessa, en hér
á landi hafa ekki enn verið settar svipaðar reglur og annars staðar, þó að þeirra
sé ekki síður þörf hér, eins og nú er komið.
Hinar einstöku greinar frumvarpsins virðast skýra sig nægjanlega sjálfar en
við flokkun kafaraskírteina, skilyrði til starfans, útbúnað kafara og eftirlit með
þeim útbúnaði, er fylgt ákvæðunuin í dönskum lögum.“
Málefni þessu var síðan ekki hreyft, þar til s. 1. haust að vinnuhópur á vegum
ráðuneytisins hóf samningu frumvarps þessa og var þá einkuin stuðst við ákvæði
danskra laga um sama efni, með hliðsjón af ofangreindu frumvarpi.
Vart er ástæða til að rekja frekar en að framan greinir um nauðsyn þess að
ðryggi við kafarastörf sé tryggt svo sem kostur er, en hvað varðar einstakar greinar
frumvarps þessa skal eftirfarandi tekið fram:
Um 1. gr.
Með grein þessari er lagt bann við því, að köfun sé stunduð, i atvinnuskyni,
án þess að skilyrðum 3. og 4. gr. um tilskilið kafarapróf sé fullnægt. Við undirbúning frumvarpsins var um það rætt hvort láta ætti ákvæði greinar þessarar ná
yfir frístundaköfun, en ekki þótti ástæða til þess að sinni enda ákvæði um slíkt
óvíða til í rétti annarra þjóða.
Um 2. gr.
Hér er gerð tilraun til að skilgreina við hvað er átt við með orðinu köfun og
er með orðunum „annars staðar“ átt við þau tilvik þar sem notaður er afþrýstiklefi eða kúla, þegar komið er úr djúpköfun.
Um 3. gr.
í grcin þessari eru talin þau skilyrði, sein fullnægja þarf til að mega stunda
köfun. Aldursskilyrði þarfnast varl skýringa, en með tilskilinni læknisskoðun er
átt við að líkamleg hreysti viðkomandi sé slík að honum sé ekki hætta búin við
þær erfiðu aðstæður er orðið geta við köfun.
Um kafarapróf vísast til athugasemda við 4. gr.
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Um 4. gr.
Grein þessi skýrir sig að mestu leyti sjálf, en gert er ráð fyrir þvi að námsgreinar þær sem kenndar verða á námskeiðum þeim sem talað er um i greininni,
svo og kröfur er gerðar yrðu við próf að þeim loknum miðist við útgáfu a. m. k.
tveggja ínismunandi tegunda skírteina, þ. e. skírteini til köfunar í atvinnuskyni á
grunnsævi og til djúpköfunar í atvinnuskyni.
Um 5. gr.
Gert er ráð fyrir að Siglingamálastofnun ríkisins afhendi greind skírteini og
haldi yfir þau skrá, er geymi sem nákvæmastar upplýsingar um handhafa þeirra.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 7. gr.
Vart þarf að fjölyrða um nauðsyn þess að allur búnaður til köfunar sé af sem
fullkomnastri gerð og allt eftirlit með honum sé hið strangasta, en þar sem mjög
ör þróun er við gerð köfunarbúnaðar þykir ekki rétt að fjalla nánar um það atriði
í lögunum sjálfum heldur ætla slíku rúin í reglum og reglugerðum.
Um 8.—11. gr.
Greinar þessar þarfnast ekki skýringa.
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Sþ.

736. Breytingartillögur

[216. mál]

við till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1974—1977.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Við I. Liðurinn orðist svo:

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN.
(Fjárhæðir í ra.kr.)

1.1.
1
2
3

Fastir liðir
Innflutningsgjald
Þungaskattur ...
Gúmmígjald ....

1974

1975

1976

1977

1 121
311
105

1 862
495
96

1 962
545
99

1 946
468
104

1 537

18

Endurgr. innfl.gjald ...
Endurgr. þungaskattur

4.

1.2.
1.
2.
3.
4.
5.

15

Rikisframlag

Sérstök fjáröflun:
Skeiðarársandur.......................
Hraðbrautir .............................
Kópavogur ...............................
Djúpvegur ..................................
Aðrar framkvæmdir.................

2 453

2 606
28
8

20
8

2 518
28
8

33

28

36

36

1 504
362

2 425
380

2 570
500

2 482
500

1 866

2 805

3 070

2 982

400
100
80
80
500

116

0
0

797
1 160

0
0

1 050

1 050
913

1 050

1 050

3 718

4 120

4 032

3 026
1.3. Fjárveit. til greiðslu halla 1974:
Halli í lok árs 1974 .............................
Fjárveiting til gr. halla 1974 .............
Markaðar tekjur umfr. áætl..................

418,4
4-60,0
4-29,8

Aukafjárv. til greiðslu halla ...............

328,6
328,6

Samtals

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

3 354,6
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2. Vi8 II. Liðurinn orðist svo:

II. SKIPTING ÚTGJALDA.
(FjárhæSir í m.kr.)

2.1.
1.
2.
3.
4.

Stjórn og undirbúningur:
Skrifatofukostuaður.....................
Verkfrseðil. undirbún.....................
Umferðatalning ...........................
Eftirlaunagreiðslur.......................

1974

1975

1976

1977

54,0
51,3
7,7
8,2

73,0
87,0
12,5
10,5

73,0
91,0
12,5
11,5

73,0
94,4
12,5
12,1

121,2
2.2.
1.
2.
3.

Viðhald þjóðvega:
Sumarviðhald................................
Vetrarviðhald ................................
Vegmerkingar...............................

183,0

-

649,0
67,4
9,6

2.3.
1.
2.
3.
4.
5.

2.4.
1.
2.
3.
4.

Til nýrra þjóðvega:
Hraðbrautir ..................................
Þjóðbrautir....................................
Landðbrautir..................................
Girðingar og uppgræðsla.............
Sérstakar áætlanir:
1. Skeiðarársandur .....................
2. Austurlandsáætlun .................
3. Norðurlandsáætlun.................
4. Djúpvegur ...............................
5. Þingvallavegur .......................
6. Aðrar framkvæmdir .............

Til fjallvega o. fl.:
Aðalfjallvegir ................................
Aðrir fjallvegir.............................
Reiðvegir........................................
Þjúðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamanuastöðum........
Til brúargerða:
Brýr 10 m og lengri.....................
Smábrýr ........................................

192,o

888,0
194,7
13,3
1 096,0

1 062,0

1 096,0

-

516,3
129,2
163,3
28,3

890,3
239,9
209,7
40,0

1 081,0
352,6
263,4
40,0

672,0
252,0
285,0
40,0

400,0
107,0
175,6
105,3
81,0
0,0
- 1 706,0

116,0
145,0
200,0
25,0
0,0
0,0

177,0
175,0
25,0
0,0
0,0

75,0
175,0
25,0
0,0
500,0

4,7
6,9
0,5

7,0
20,1
1,0

0,0

0,0
22,0

32,0

184,0
33,0

183,0
43,0

122,0
29,0
-

7,0
14,0
1,0

10,0
35,1

90,8
20,6

2 024,0

-

7,0
14,0
1,0

7,0

111,4

2 114,0

1 865,9

12,1
2.S.
1.
2.

-

888,0
194,7
13,3

854,0
194,7
13,3
726,0

188,0

151,0

226,0

217,0

2.6.

Til sýsluvega.................................

38,0

85,0

104,0

106,0

2.7.

Til vega í kaupst. og kaupt...........

183,7

285,0

296,0

310,0

2.8.
1.
2.

Til véla- og áhaldakaupa:
Til véla- og verkfærakaupa ....
Til byggingar áhaldahúsa...........

2.9.

Til tilrauna i vegagerð .........

2.10. Halli á vegáætlun:
í lok árs 1973 ...............................
1.
Halli á árinu 1974 .......................
2.

9,2

20,0
30,0

20,0
30,0

20,0
18,0

18,0
10,6

38,0

50,0

13,0

14,0

-

50,0
15,0

267,0
151,4
418,4
3 718,0
3 354,6

4 120,0 -

4 032,0
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SUNDURLIÐUN:
2.3 Til nýrra þjóðvega.
1. Hraðbrautir:
Vegnr.

1
01
34
02
02
38
02
1
16
19
40
02
03
45
01
1
05
11
51
01
61
20
1
03
05
06
08
72
01
75
1

01
05
08

99
01

Fjárveitingar
í millj. kr.
1975
1976

Vegheiti
Kaflaheiti

Suðurlandsvegur
í Flóa ...................................................................................
Eyrarbakkavegur
Selfoss—Þorlákshafnarvegur .............................................
Um ölfusárós (rannsóknir og hönnun) ...........................
Þorlákshafnarvegur
Þrengslavegur—Þorlákshöfn ............................................
Vesturlandsvegur
Um Kiðafell .............................................................................
Um Múlanes .............................................................................
Hafnar fj ar ðarvegur
1 Kópavogi ............................................................................
Kópavogslækur—Arnarnes ....................................................
Garðskagavegur
Keflavík—Garður ..................................................................
Vestur landsvegur
Um Borgarfjörð ...................................................................
í Norðurárdal ............................................................................
Akranesvegur
Vesturlandsvegur—Akranes ...............................................
Djúpvegur
Flugvöllur—Hnífsdalur ......................................................
Norðurlandsvegur
Laugarbakki—Norðurbraut ...............................................
Víðidalsv. v.—-Víðidalsv. ey...................................................
Víðidalsv. ey.—Gljúfurá......................................................
Við Blönduós ......................................................................
Hvammstangavegur
Norðurlandsvegur—Hvammstangi ..................................
Sauðárkróksbraut
Norðurlandsvegur—Reynistaður ........................................
Norðurlandsvegur
Norðan Akureyrar ...............................................................
Á Svalbarðsströnd ...............................................................
Hafnarvegur
Austurlandsvegur—Höfn ....................................................
Samtals

1
08
10
12

14
16

170

65
10

5
61.6
25
47

47

115
44

76
90

40

53

135
35

390
30
49

38

30
16.8
7

5.7
75

80
15.2
12

80
11

70
40

3
890.3

2. Þjóðbrautir:
Suðurlandsvegur
Um Hrífunesheiði .................................................................
Á Mýrdalssandi .........................................
10.0
Austan við Vík .....................................................................
0.3
Skarphóll—Skeiðflötur ........................................................ 11.1
Sýslumörk—Raufarfellsvegur ...........................................
0.7

1081

4.6
10.0
10.3
2.0
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Vegnr.

17
17
30
02
31
01
35
04
36
01
45
03
54
02
07
11
56
03
57
03
60
04
60
01
03
09
14
21
24
25
26
61
01
05
08
09
19
68
05
76
10
82
02
1
01
11
12
17
17

Vegheiti
Kaflaheiti

Um Steina ............................................................................
Við Hvamm ............................................................................
Skeiða- og Hrunamannavegur
Ólafsvallavegur—Brautarholt ............................................
Skálholtsvegur
Við Reyki ..............................................................................
Biskupstungnabraut
Við Brúará .............................................................................
Þingvallavegur
Sýslumörk—Stardalur .........................................................
Garðskagavegur
Gerðar—Sandgerði ..............................................................
Ólafsvíkurvegur
Um Urriðaá ...........................................................................
Um Gróulæk og Viðralæk.....................................................
Um Hvalsá og Fossá ........................................................
Stykkishólmsvegur
Síkisá—Nesvogur ..................................................................
Snæfellsnesvegur
Norðan Laxár .........................................................................
Vestfjarðavegur
Brautarholt—Þorbergsstaðir ..............................................
Vestfjarðavegur
Garpsdalur—Gróustaðaá .....................................................
Tindar—Skáldastaðir ...........................................................
Kleifastaðir—Fjarðarhorn ..................................................
Um Hörgsnes ..........................................................................
Svalvogavegur—Ketilseyri ..................................................
Kirkjuból—Valþjófsdalsvegur
.....................................
Rannsóknir i Dýrafirði og Önundarfirði...........................
Breiðadalsheiði ...................................................................
Djúpvegur
Tenging Inndjúps við A.-Barð. (ranns.) .............................
Um Arngerðareyri .................................................................
Um Eyri i Mjóafirði .............................................................
Um Laugardalsá ....................................................................
Arnardalur—flugvöllur ........................................................
Hólmavíkurvegur
Stóra-Hvalsá—Sauðanes ......................................................
Siglufjarðarvegur
Almenningsnöf—Siglufjörður .............................................
Ólafsfjarðarvegur
Knappsstaðir—Siglufjarðarv..................................................
Norðurlandsvegur
Grjótá—öxnadalsá ................................................................
Norðausturv.—Aðaldalsv........................................................
Aðaldalsv.—Brún .................................................................
Kisiliðja—Austaraselsheiði ..................................................
Austan Námaskarðs ............................................................

Fj&rveitingar
i millj. kr.
1975
1976

15.5
14.5
10.0
3.1
10.4
2.4
3.0
10.0
4.5
30.0
9-0
1.5
10.0

14.0
40.0
6.0
8.0
1.0
U0

9.0
23.0
7.0
40.0
15.0
1.0
1.0

2.0

6.0

8.0
6.9
5.0
15.0
14.0
2.0

12.2

2.2
10.0
4.5

8.5
9.0
6.4
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Vegnr.

82
06
06
85
14
22
26
1
04
14
17
37
40
44
85
03
07

25
02
26
03
204
01
02
208
01
214
01
215
01
261
02
02
268
01
275
01
33
02
308
01
340
01
341
01
350

Fjárveltingar
i milij. kr.
1975
1976

Vegheiti
Kaflaheiti

Ólafsfjarðarvegur
Ripill—ólafsfjörður ............................................................
Undirbúningur að vegsvölum .............................................
Norðausturvegur
Arnarstaðir—Kópasker .........................................................
Sveinungsvik—Krossavík ......................................................
Hafralónsá—Langanesv............................................................
Austurlandsvegur
Kverkfjallal.—Lindará .........................................................
Egilsstaðir—Upphéraðsv..........................................................
Víðilækur—Axarvegur
.......................................................
Hafnarvegur—flugvöllur ......................................................
Hólmur—Smyrlabjörg ........................................................
Jökulsá—Fjallsá .................................................................
Norðausturvegur
Miðfjarðará—Hafnarvegur .................................................
Vesturdalsv.—Vopnafjörður ..............................................

5.0
9.8
2.8
3.1
0.3
15.4
19.7
3.5
20.0

13.5
30.0

2.2
6.0

10.0

Samtals 239.9

352.6

3. Landsbrautir:
Þykkvabæjarvegur
Djúpós—Þykkvibær ...........................................................
Landvegur
Brúarlundur—Skarð ............................................................
Meðallandsvegur
Um Tungulæk .......................................................................
Um Eldvatn ...........................................................................
Búlandsvegur
Suðurlandsvegur—Búland ..................................................
Kerlingardalsvegur
Við Fagradal ........................................................................
Reynishverfisvegur
Suðurlandsvegur—Presthús .............................................. •
Fljótshliðarvegur
Hvolsvöllur—Deild ..............................................................
Deild—Hlíðarendi ................................................................
Þingskálavegur
Við Þingskála .........................................................................
Ásvegur
Um Skammalæk.....................................................................
Gaulverjabæjarvegur
Um Baugsstaðasiki ............................................................
Hamarsvegur
Skógsnes—Sýrlækur ............................................................
Auðsholtsvegur
Við Syðra-Langholt................................................................
Langholtsvegur
Flúðir—Syðra-Langholt .......................................................

Grafningsvegur
01
Torfastaðir—HHð

1.5

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

1-®
0-7
1-2
4.4
1-®
1-3
1-®
8.0
11.4
1.0
6-7
4.0

5.3
4.6

0-2
0.5
5.0
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Vegnr.

. 356
01
358
01
44
01
48
02
410
01
460
01
50
01
59
01
503
02
505
01
510
511
01
519
01
528
01
574
586
01
590
04

59
01
64
01
619
03
622
03
05
624
01
03
625
02
643
08
645
02
74

Fjárveitingar
i millj. kr.
1975
1976

Vegheiti
Kaflaheiti

Tjarnarvegur
Ofan Vatnsleysu ...................................................................
Einholtsvegur
Á Einholtsmelum ..................................................................
Hafnavegur
Flugvöllur—Stapafellsvegur ..............................................
Kjósarskarðsvegur
Meðalfellsvegur—sýslumörk ..............................................
Elliðavatnsvegur
Suðurlandsvegur—Reykjanesbraut ...................................
Eyrarfjallsvegur
Miðdalur—Bær ......................................................................
Borgarfjarðarbraut
Um Draga .............................................................................
Laxárdalsvegur
Höskuldsstaðir—Hornsstaðir ..............................................
Akrafjallsvegur
Við Akranes ...........................................................................
Melasveitarvegur
Ás—Súlunes .........................................................................
Vatnshamravegur ......................
Hvanneyrarvegur
Vesturlandsvegur—Hvanneyri
...........................................
Reykholtsdalsvegur
Stóri-Ás—Giljar ....................................................................
Norðurárdalsvegur
Glitstaðir—Skarðshamrar ....................................................
Útnesvegur
Snjóastaðir ..........................................................................
Haukadalsvegur
Vestfjarðavegur—Smyrlahóll ...................................
Klofningsvegur
Efribyggðarvegur—Ballará

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

Laxárdalsvegur
Um Laxá ..........................................................
Flateyrarvegur
Vestfjarðavegur—Flateyri ...................................................
Ketildalavegur
Bíldudalur—Bakkadalsá .....................................................
Svalvogavegur
Þingeyri—flugvöllur .............................................................
Hraun—Svalvogar .................................................................
Ingjaldssandsvegur
Vestfjarðavegur—Núpur ......................................................
Gerðhamrar—Sæból ...............................................................
Valþjófsdalsvegur
Flugvöllur—Kirkjuból ........................................................
Strandavegur
Árnes—Melar .......................................................................
Drangsnesvegur
Drangsnes ............................................................................
Skagastrandarvegur .................................................................

1.6
2.0
9.0

13.0

2.1
2.2

2.1
2.9
2.0

13.0
6.0
2.0

1.5
1.5

1.4

6.0
5.0
7.0

2.5

6.0
10.0

8.0

10.0

2.0
3.0
4.0
2.0
1.0
1.0
2.0
3.0
3.0
13.9
7.7
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Vegnr.

704
01
706
01
711
01
05
714
02
715
01
725
01
726
01
732

01

733
01
741
01
744
02
745
02
03
04
06
09
752

01
02

754

01
757

01

762
01
764

01

83
02
802
01
805
01
815
01

816
01

Vegheiti
Kaflaheiti

Miðfjarðarvegur
Norðurlandsv.—Vesturárdalsv................................................
Núpsdalsvegur
Miðfjarðarv.—Miðfjarðarv......................................................
Vatnsnesvegur
Hvammstangi—Skarð ..........................................................
Valdalækur—Vesturhópshólar
..........................................
Fitjavegur
Neðrifitjar—Miðfjarðarvegur
............................................
Víðidalsvegur vestri
Hvarf—Kolugil .....................................................................
Miðásavegur
Norðurlandsvegur—Hæll .....................................................
Auðkúluvegur
Reykjabraut—Svínvetningabraut .........................................
Kjalvegur
Svínvetningabraut—Eiðsstaðavegur ....................................
Blðndudalsvegur
Svínvetningabraut—Austurhlið ...........................................
Neðribyggðarvegur
Skagastrandarvegur—Skagastrandarvegur .........................
Þverárfjallsvegur
Engjadalur—Skagavegur .....................................................
Skagavegur
Hlíð—Krókssel ........................................................................
Krókssel—Hafnaá ................................................................
Hafnaá—sýslumörk ...............................................................
Keta—Selnes ............................................................................
Þverárfjallsvegur—Sauðárkrókur .........................................
Skagafjarðarvegur
Norðurlandsvegur—Efribyggðarvegur ................................
Éfribyggðarvegur—Svartárdalsvegur ..................................
Héraðsdalsvegur
Skagafjarðarvegur—Kjálkavegur .......................................
Tunguhálsvegur
Skagafjarðarvegur—Héraðsdalsvegur ................................
Sæmundarhlíðarvegur
Sauðárkróksbraut—Fjall .....................................................
Hegranesvegur vestri
Hegranesvegur—Helluland ..................................................
Grenivikurvegur
Fnjóskadalsv. eystri—Grenivik ...........................................
ólafsfjarðarvegur eystri
ólafsfjörður—Ólafsfjarðarvegur .........................................
Svarfaðardalsvegur
Ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur .........................................
Hörgárdalsvegur
Norðurlandsvegur—Ólafsfjarðarvegur ................................
Dagverðareyrarvegur
Norðurlandsvegur—ÓJafsfjarðarvegur ................................

Fj&rveitingar
1 millj. kr.
1975
1976

3-6
2.0
6.4
3.1
5-1
2.4
0.3

9-0
0.6
0.6
6.7
2.4
1.5
7.3
2.6
10.2

1-7
0.6
1.8
7.7
1-5
2.5
1.5

4.0

2.0

1.0

10.0
4.2

8.5
7.5
10.2
2.1

1768

Þingskjal 736

Vegnr.

821
02
829
01
835
01
842
02
843
01
847
01
848
02
853
01
854
01
856
01
861
01
865
01
868
01
94
03
08
917
02
919
01
923
01
924
02
925
02
929
01
931
01
03
08
944
01
951
01

Vegheiti
Kaflaheiti

Eyjafjarðarbraut vestri
Finnastaðavegur—Eyjafjarðarbraut e................................
Eyjafjarðarbraut eystri
Norðurlandsvegur—Munkaþverá ......................................
Fnjóskadalsvegur eystri
Norðurlandsvegur—Böðvarsnes ..........................................
Bárðardalsvegur vestri
Hlíðarendi—Bárðardalsvegur ..............................................
Lundarbrekkuvegur
Bárðardalsvegur e.—Víðiker.................................................
Stafnsvegur
Norðurlandsvegur—Stafn ...................................................
Mývatnssveitarvegur
Garður—Norðurlandsvegur ..................................................
Hvammavegur
Aðaldalsvegur—Mývatnsvegur ..........................................
Staðarbraut
Aðaldalsvegur—Hvammavegur ..........................................
Laxárdalsvegur
Staðarbraut—Halldórsstaðir ................................................
Vestursandsvegur
Norðausturvegur—Nýjabæjarvegur ...................................
Gilsbakkavegur
Norðausturvegur—Gilsbakki ..............................................
Laxárdalsvegur
Norðausturvegur—Laxárdalur ............................................
Borgarfjarðarvegur
Eiðar—Steinsvað ..................................................................
Njarðvík—Borgarfjörður .....................................................
Hlíðarvegur
Hallgeirsstaðir—Eyjavegur ..................................................
Sunnudalsvegur
Hlíðarvegur-—Guðmundarstaðir ...........................................
Jökuldalsvegur
Austurlandsvegur—Hákonarstaðir .....................................
Jökuldalsvegur eystri
Refshöfði—Austurlandsvegur ..............................................
Hróarstunguvegur
Húseyjarvegur—Lagarfoss ............... ..................................
Fellsvegur
Austurlandsvegur—Staffell ..................................................
Upphéraðsvegur
Austurlandsvegur—Rauðilækur ........................................
Skeggjastaðir—Brekkugerði ................................................
Hallormsstaður—Gunnlaugsstaðir .......................................
Lagarfossvegur
Brú—Tunguvegur ...............................
Vestdalseyrarvegur
Vestdalseyri—Grýtueyri ..................................................

Fj&rveitingar
i millj. kr.
1975
1976

4.0

9.8
4.0

0.4
2.4
1.0

4.6
2.5

3.5
3.0
1.1
1.3

0.5

6.C
5-0
1.6
0.8
3.1

10.0

0.5
4.8
4.5
7.9
7.1
1.5
2.2
0.5
10.1
0.4
6.2
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Vegnr.

953
02
954
02
962
01
964
01
986
01

Fjárveitingar
i millj. kr.
1975
1976

Vegheiti
Kaflaheiti

Mjóafjarðarvegur
Háheiði—Fjörður ...................................................................
Helgustaðavegur
Mjóeyri—Stóra-Breiðuvík ........................................................
Norðurdalsvegur
Um Hlíðarenda ......................................................................
Breiðdalsvegur
Austurlandsvegur—Flaga ......................................................
Rauðabergsvegur
Austurlandsvegur—Holtasel ................................................

5.6
0.7
0.4
5.2
1.8

Samtals 209.7

263.4

5.2. Austurlandsáætlun.
1
25
29
85
12
92
02
05
10
93
03
03
03
96

02
08
08

Austurlandsvegur
Axarvegur—Urðarteigur .....................................................
Melrakkanes—Hof ................................................................
Norðausturvegur
Teigará—Bæjaröxl ..............................................................
Norðfjarðarvegur
Seyðisfjarðarvegur—Mjóafjarðarvegur ..............................
Suðurfjarðavegur—Reyðarfjarðarvegur ............................
Gangamunni—E.-Kirkjuból ...............................................
Seyðisfjarðarvegur
Sýslumörk—kaupstaður .....................................................
Vatnshæðaárbrú
.................................................................
Fjarðarárbrú ......................................................................
Suðurfjarðavegur
Eyri—Hafranes ....................................................................
Vík-—Gvendarnes
................................................................
Merkigil—Lönd ....................................................................

15.5
11.5
15.0
5.6
1.0
48.6
21.8
8.3
10.8

118.4
23.0

1.0
15.0
2.4

24.1

Samtals 145.0

177.0

5.3. Norðurlandsáætlun.
1975

1976

öakipt
1977

STRANDABYGGÐ
............................................................. .........
68
Hólmavíkurvegur
05
Kolbeinsá—-Guðlaugsvík ..................................... .........

20

10

12

20

10

HÚNABYGGÐ ...................................................................... .........
1
Norðurlandsvegur
02
Staðnr—Melstaður ............................................ .........
10
I Langadal ...................................................................

40

40

25
15

25
15

Alþt. 1974. A (96. lðggjafanþing).
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1975

SKACAF.TARnARRYftfif)

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

Sauðárkróksbraut
Um Hegranes .................................................. ...........
76
Siglufjarðarvegur
Móskógar—Brúnastaðir .................................. ...........
08
1
N or ðurlandsvegur
14
í Blönduhlíð .................................................... .........

60

46

40

36

13

10

75

05

FY.TAF.TAR¥)ARRYfifií)

82
01
01
1
01
08
10

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

Ólafsfjarðarvegur
Hörgá Hof ..................................................
Hnf

'RRÍstará

........................................................... *

Fjárveitingar
1 millj. kr.
óskipt
1977
1976

30

7
39

43

40

10
...........

N orðurlandsvegur
Á öxnadalsheiði ........................................... ...........
Um Svalbarðsströnd........................................
Hjá Hálsi i Fnjóskadal ................................ ...........

SKJÁLFANDABYGGÐ ...................................................... ...........
85
Norðausturvegur
01
Lokið frkv. frá ’73—’74 í Köldukinn ........... ...........
01
Árland—Gvendarstaðir ..............................................

14
9

18
15

16
19

8

21

19
8
20

26

20

9
11
2

11
15
2

2

Samtals 200

175

175

NORÐAUSTURBYGGÐ ........................................... ..................
85
Norðausturvegur
17
Kópasker—Raufarhöfn ............................ ................
25
Frá Hölkná að Syðri-Brekku.................... ................
Verkfræðilegur undirbúningur ................................ ..................
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2.5. Til brúagerða.
1. Til brúa 10 m og lengri.
1975

Litla-Þverá i Fljótshlíð (261) ......................................
Steinslækur hjá Sumarliðabæ (sýsluv.) ....................
Tunguá hjá Iðunnarstöðum (sýsluv.) .......................
Hörðudalsá hjá Vífilsdal (sýsluv.).................................
Haukadalsá i Haukadal (sýsluv.) ..................................
Villingadalsá í Haukadal (sýsluv.) ...........................
Laxá í Hvammssveit (590) .............................................
Laxá á Laxárdalsheiði (59) .........................................
Melrakkadalsá (1) ...........................................................
Laxá á Þverárfjallsvegi (744) ......................................
Skjóldalsá í Eyjafirði (821) .........................................
Djúpadalsá í Eyjafirði (821) .........................................
Kverká á Langanesi (sýsluv.) ....................................
Hölkná í Bakkafirði (85) ............................................
Jökulsá hjá Merki (sýsluv.) ......................................
Staðará á Jökuldal (1) .................................................
Lagarfljót hjá Fossi (944) .............................................
Tungulækur í Landbroti(203) .......................................
Eldvatn hjá Syðri-FIjótum(203) ..................................
Bjarnardalsá (1) ...............................................................
Urriðaá (54) .....................................................................
Þingmannaá (60) .......................................................
Laugadalsá í Djúpi (61)
.............................................
Hvalsá í Hrútafirði (68) .............................................
Vatnsdalsá hjá Undirfelli (722) ..................................
Laxá hjá Tindum (724) .................................................
Laxá hjá Hvammi (sýsluv.) .........................................
Öxnadalsá hjá Hrauni (sýsluv.) ..................................
Mjóadalsá hjá Mýri (aðalfjallv.) ..................................
Vesturdalsá hjá Haugsstöðum (sýsluv.) ............. ....
Vesturdalsá hjá Fremri-Hlíð (sýsluv.) .......................
Kolgrfma í Suðursveit (1) .............................................

6.9
1.7
5.8
7.7
3.8
3.8
2.4
11.0
2.7
5.3
7.1
16.2
10.9
12.5
11.9
10.2
2.1

Samtals

122.0

Ejárveltingar
1 millj. kr.
1976

4.3

8.5
5.0
20.0
6.4
15.4
19.6
10.8
7.8
5.0
7.8
5.5
20.6
10.0
7.4
28.9
183.0

3. Aftan við till. bætist svo hljóðandi ákvæði til bráðabirgða:
Ákvæði til bráðabirgða:
Komi til frekari fjáröflunar til vegaframkvæmda á árinu 1975 skal því fjár
magni varið til framkvæmda með samþykki fjárveitinganefndar.
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Sþ.

737. Nefndarálit

[29. mál]

um till. til þál. uni bætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin hefur rætt þáltill. á þskj. 14 um útbreiðslu sjónvarps og þáltill. á þskj.
32 um bætt skilyrði til hljóðvarps og sjónvarpssendinga og orðið sammála um, að
báðar tillögurnar verði afgreiddar með eftirfarandi
BREYTINGUM:
í. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að vinna að því í samráði við Rikisútvarpið, að gerð verði á árinu 1975 sérstök kostnaðar- og framkvæmdaáætlun
um bætt skilyrði til viðtöku innlendra hljóðvarps- og sjónvarpssendinga, þannig
að sendingar geti náð sem greiðast til landsmanna, hvort sem er í byggðum
landsins eða á fiskimiðum umhverfis ísland. í þvi sambandi skal athuga hvort
ekki sé rétt að ákveða afnotagjöld með tilliti til þess, að föstum hundraðshluta
þeirra sé jafnan varið til dreifikerfis hljóðvarps og sjónvarps.
2. Fvrirsögn till. orðist svo:
Till. til þál. um útbreiðslu sjónvarps og bætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga.
Alþingi, 14. mai 1975.
Jón Árnason,
Þórarinn Sigurjónsson,
Geir Gunnarsson.
form.
fundaskr., frsm.
Gunnlaugur Finnsson.
Jón Árm. Héðinsson.
Lárus Jónsson.
Karvel Pálmason.
Steinþór Gestsson.
Pálmi Jónsson.
Ingvar Gislason.

Nd.

738. BreytingartHlogur

[11. máll

við frv. til laga um launajðfnunarbætur, bætur almannatrvgginga, verðlagsmál o. fl.
Frá ólafi G. Einarssvni og Tómasi Árnasyni.
1. Við 1. gr.
a. í upphafi 1. töluliðar á eftir orðunum „Á laun, sem“ komi orðin: hinn 1.
október 1974.

b. I upphafi 2. töluliðar á eftir orðunum „Á laun á bilinu 50 000 til 53 500
krónur" komi orðin: hinn 1. október 1974.
2. Við 2. gr. I niðurlagi 2. málsgr. í stað orðsins „helgidagsálags“ komi orðið:
helgidagaálags.
3. Við 4. gr.
a. Lokasetning 1. málsgr. ritist svo:
Heimilt er að setja reglugerð um innheimtu og úthlutun þessara bóta
í samráði við Stéttarsamband bænda.
b. í 1. tölulið i stað orðsins „úthlutunarnefndar“ komi orðin: Framleiðsluráðs
landbúnaðarins.
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4. ViÖ 6. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Bætur almannatrygginga, samkvæint lögum nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/
1971, nr. 112/1972 og nr. 62/1974, aðrar en fjölskyldubætur, fæðingarstyrkur
og tekjutrygging skv. 19. gr., skulu taka breytingum sem hér segir:
5. Við 7. gr.
|
a. 1. málsgr. ritist svo:
Fjárhæðir 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971 og lög
nr. 62/1974, skulu vera sem hér segir eftirgreind timabil:
b. í næstneðstu línu í fyrirsögnum dálka falli niður orðið „til“ í þremur fyrstu
dálkum og orðið „frá“ í síðasta dálki.
c. Fjárhæðir í 1. tölulið, næstaftasta dálki, breytist þannig, að í stað „45 000“
komi: 46 380, og í stað „81 000“ komi: 83 460.
6. Við 11. gr. 1. mgr. orðist svo:
Fjárfestingarlánasjóðir endurláni það fé, sem þeir fá til ráðstöfunar, með
sambærilegum kjörum og þeir sæta sjálfir. Heimilt er að ákveða lánskjör þessara
sjóða þannig, að ákvæði um verðtryggingu eða gengisákvæði nái til ákveðins
hluta hvers láns.

Sþ.

739. Nefndarálit

[13. mál]

um till. til þál. um rafvæðingu dreifbýlisins.
Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur fjallað um tillögu þessa og er sammála um að áframhaldandi rafvæðing sveitabyggðar í landinu sé afar brýnt verkefni. Hins vegar
telur nefndin, að efni tillögunnar þurfi að ræða betur í einstökum atriðum. Þvi
leggur nefndin til, að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar í trausti þess, að
áætlunargerð um rafvæðingu sveitanna verði hraðað sem verða má á þessu ári.
Alþingi, 14. maí 1975.
Jón Árnason,
Þórarinn Sigurjónsson,
form.
fundaskr.
Jón Árm. Héðinsson.
Karvel Pálmason.
Geir Gunnarsson.
Gunnlaugur Finnsson.
Steinþór Gestsson.

Sþ.

740. Nefndarálit

Ingvar Gíslason,
frsm.
Lárus Jónsson.
Pálmi Jónsson.

[89. mál]

um till. til þál. um öryggisþjónustu Landsímans.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur kynnt sér tillöguna og fengið umsögn landlæknis um hana. Ljóst
er, að úrbóta er þörf á því sviði, sem tillagan fjallar um, og leggur nefndin því
til að tillagan verði samþykkt með þessari
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BREYTINGU:

Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að Landssiminn
geri áætlun um öryggisþjónustu, þannig að fullnægt verði ákvæðum 42. gr. laga
um heilbrigðisþjónustu, nr. 56 1973.
Alþingi, 14. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form.
Ólafur G. Einarsson.

Nd.

Jón Helgason,
fundaskr., frsm.
Magnús T. Ólafsson.
Lárus Jónsson.

Skaftason.
Jónas Árnason.

741. Nefndarálit

[225. mál]

um frv. til laga um Hússtjórnarkennaraskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frv. með áorðnum breytingum í efri deild.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Svava Jakobsdóttir.
Alþingi, 14. mai 1975.
Ingvar Gíslason,
form.
Ellert B. Schram.

Nd.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr., frsm,
Gunnlaugur Finnsson.

Magnús T. Ólafsson.
Ey. Kon. Jónsson.

742. Nefndarálit

[226. mál]

um frv. til laga um hússtjórnarskóla.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frumv. eins og það liggur fyrir frá efri deild.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Svava Jakobsdóttir.
Alþingi, 14. maí 1975.
Ingvar Gíslason,
form.
Ellert B. Schram.

Nd.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr., frsm.
Gunnlaugur Finnsson.

Magnús T. Ólafsson.
Ey. Kon. .fónsson.

743. Nefndarálit

[109. mál]

um frv. til laga um stofnun sjóðs til aðstoðar við drykkjusjúka.
Frá meiri hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
Meiri hl. nefndarinnar mæiir með samþykkt frumvarpsins með eftirtöldum
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BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Af hverri þriggja pela flösku af sterku víni, sem Áfengisverslun rikisins
selur, skal greiða gjald að upphæð kr. 100.00 og hlutfallslega af öðrum flöskustærðum. Gjald þetta skal renna til Gæsluvistarsjóðs, sbr. 17. gr. laga nr. 39/1964,
um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 3. gr. Greinin falli niður.
4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu gilda til ársloka 1984.
Alþingi, 14. mai 1975.
Jón Skaftason,
form.

Nd.

Ragnhildur Helgadóttir,
frsm.
Karvel Pálmason.

Magnús Kjartansson.

744. Nefndarálit

[109. mál]

um frv. til 1. um stofnun sjóðs til aðstoðar við drykkjusjúka.
Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.
I trausti þess að séð verði fyrir nægilegu fjármagni á fjárlögum hverju sinni
til þeirra þarfa, sem frv. gerir ráð fyrir, leggjum við til að því verði vísað til ríkisstjórnar.
Alþingi, 14. mai 1975.
Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.

Sþ.

Guðmundur H. Garðarsson,
frsm.

745. Þingsályktun

[37. mál]

um atvinnumál aldraðra.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa í samráði við aðila vinnumarkaðarins frumvarp til laga um atvinnumál aldraðra, og verði að því stefnt,
að allir 67 ára og eldri, sem til þess hafa þrek og vilja, geti átt kost á atvinnu
við sitt hæfi.

Sþ.

746. Þingsályktun

[122. mál]

um endurskoðun laga nr. 63 frá 12. maí 1970, um skipan opinberra framkvæmda.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta endurskoða rækilega núgildandi lög um skipan opinberra framkvæmda. Sérstakt samráð skal haft við Samband
islenskra sveitarfélaga um endurskoðun þessa. Rikisstjórnin skal leggja fram á
næsta þingi lagafrumvarp um þetta efni, ef athugun leiðir i ljós að tilefni sé til.
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Sþ.

747. Þingsályktun

[164. mál]

um viðbrögð gegn hugsanlegum hafískomum að Norðurlandi.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna afleiðingar truflana á
vöruflutningum til byggðarlaga á Norðurlandi, ef hafís kynni að leggjast þar að landi
og gera áætlun um hvernig bregðast skuli við slíkum vanda.

Sþ.

748. Þingsályktun

[180. mál]

um ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri og eflingu útflutningsstarfsemi.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 352.

Sþ.

749. Þingsályktun

[50. mál]

um virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandarsýslu.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 53.

Ed.

750. Frumvarp til laga

[286. mál]

um iðnaðarmálagjald.
(Eftir 2. umr. í Ed., 14. maí.)
1- gr.
Leggja skal 0.1% gjald, iðnaðarmálagjald, á allan iðnrekstur í landinu, sem
af er greitt iðnlánasjóðsgjald samkv. ákvæðum 5. gr. laga nr. 68 10. október 1967.
Skal gjaldstofn þess vera hinn sami og iðnlánasjóðsgjaldsins samkv. ákvæðum

þessum. Undanþegin gjaldinu eru fyrirtæki að öllu leyti í eign opinberra aðila, svo og
fyrirtæki, sem stofnuð eru samkvæmt sérstökum lögum til að vera eign opinberra
aðila að verulegu leyti, nema annars sé getið í þeim lögum.
Iðnaðarmálagjald skal lagt á af skattstjórum og innheimt af innheimtumönnum
ríkisins. Gjalddagi skal vera hinn 1. ágúst ár hvert, og má taka gjaldið lögtaki,
sbr. lög nr. 29 16. desember 1885.
Iðnaðarmálagjald skal vera frádráttarbært sem rekstrarkostnaður við álagningu tekjuskatts, svo og tekjuútsvars, ef um er að ræða. Óheimilt er að leggja gjaldið
við verð á vörum eða þjónustu iðnfyrirtækja.
2. gr.
Tekjum af iðnaðarmálagjaldi skal þannig varið:
1. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds Sambands ísl. samvinnufélaga og
kaupfélaga innan þess, skal renna til starfsemi í þágu iðnaðar samvinnufélaganna eftir nánari ákvörðun stjórnar samþandsins.
2. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds lagmetisframleiðenda, sem eru aðilar
að Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, skal renna til þeirra samtaka sem ráðstafa
þeim hluta til eflingar lagmetisiðnaðinum í landinu.
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3. Eftirstöðvar iðnaðarinálagjaldsins skiptast að jöfnu milli Félags íslenskra iðnrekenda og Landssambands iðnaðarmanna, sem hvort um sig ráðstafar sírium
hluta til þess að vinna að eflingu iðnaðar og iðnþróunar í landinu.
Aðilar þeir, sem iðnaðarmálagjaldið rennur til samkv. framansögðu, skulu
senda iðnaðarráðuneytinu árlega skýrslu um ráðstöfun andvirðis þess.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal í fyrsta sinn lagt á iðnaðarmálagjald árið
1975 á gjaldstofn ársins 1974.

Ed.

751. Breytingartillaga

[286. mál]

við frv. til 1. um iðnaðarmálagjald.
Frá iðnaðarráðherra.
Við 1. gr. A eftir orðinu „skattstjórum“ í 2. málsgr. kemur: með iðnlánasjóðsgjaldi.

Ed.

752. Nefndarálit

[253. máij

um frv. til 1. um breyt. á þjóðminjalögum, nr. 52/1969.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur kynnt sér frv. og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 14. maí 1975.
Axel Jónsson,
form., frsm.
Jón Árm. Héðinsson.

Steinþór Gestsson,
Ragnar Arnalds.
fundaskr.
Ingi Tryggvason.
Steingr. Hermannsson.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Fylgiskjal.
Reykjavík, 9. maí 1975.
Frv. til laga um breyting á þjóðminjalögum, nr. 52/1969, 253. mál, þskj. 492.
Stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga hefur fjallað um efni þessa frumvarps.
Enda þótt stjórninni sé ljóst, að frv. þetta, ef að lögum verður, muni hafía í
för með sér aukin útgjöld fyrir sveitarfélög landsins, telur stjórnin, að ákvæði
þess um stofnun húsfriðunarsjóðs séu svo mikils virði, að hún mælir einróma með
samþykkt frumvarpsins nú á þessu þingi.
Stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga telur, að samþykkt þessa frv. muni marka
tímamót í húsfriðunarmálum hér á landi og með þvi minnist íslendingar á verðugan og viðeigandi hátt húsfriðunarárs Evrópu.
Framanritað tilkynnist háttv. þingdeildarnefnd hér með.
Virðingarfyllst,
Magnús E. Guðjónsson, frkvstj.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

223
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Nd.

753. Nefndarálit

[284. mál]

um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmda og
reksturs Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Undirritaðir nefndarmenn hafa athugað frv. og mæla með því, að það verði
samþykkt óbreytt.
Alþingi, 14. mai 1975.
Ólafur G. Einarsson,
Tómas Árnason,
Ey. Kon. Jónsson.
form.
frsm.
Gylfi Þ. Gíslason.
Magnús Kjartansson.

Ed.

754. Nefndarálit

[126. mál]

um frv. til 1. um kvikmyndasjóð.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og kynnt sér þær umsagnir, seni borist hafa. Nefndin
telur tilgang frv. þess verðan, að Alþingi setji um þetta lög. Nefndin er hins vegar
ekki sammála um fjáröflunarleið til að standa undir þeim kostnaði, sem þessu er
samfara, og leggur því til, að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar í trausti þess,
að hún semji löggjöf um aðstoð við kvikmyndagerð og leggi fram í upphafi næsta
reglulegs Alþingis.
Alþingi, 14. maí 1975.
Axel Jónsson,
form., frsm.
Jón Árm. Héðinsson.

Steinþór Gestsson,
fundaskr.
Ingi Tryggvason.

Ragnar Arnalds.
Steingr. Hermannsson.

Þorv. Garðar Kristjánsson.

Nd.

755. Nefndarálit

[224. mál]

um frv. til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin fjallaði um frumvarpið á fundi sínum og var sammála um að leggja
til að það verði samþykkt með þeim breytingum, sem á því voru gerðar í Ed.
Alþingi, 14. maí 1975.
Ingvar Gíslason,
form.
Ellert B. Schram.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.
Magnús T. Ólafsson.
Svava Jakobsdóttir.

Gunnlaugur Finnsson,
frsm.
Ey. Kon. Jónsson.

Þingskjal 756
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[216. mál]

um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1974—77.
Frá fjárveitinganefnd.
Fjárveitinganefnd fékk tillögu til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1974—
1977 til umsagnar og athugunar 9. apríl s. 1. Ncfndin hefur síðan unnið að athugun
á málinu og notið til þess aðstoðar Sigurðar Jóhannssonar vegamálastjóra og annarra starfsmanna Vegagerðarinnar.
í fyrstu var nokkur bið á að nefndin gæti tekið máiið til afgreiðslu, vegna
þess að ekki lágu fyrir verðlagstaxtar l'yrir þungavinnuvélar og bifreiðar, sem eru
grundvöllur þess að hægt sé að ákveða og verðleggja hinar ýmsu framkvæmdir.
Svo sem venjulega áttu vegamálastjóri og verkfræðingar Vegamálaskrifstofunnar
fundi með þingmönnum hinna ýmsu kjördæma og ræddu við þá um óskir þeirra
varðandi vegagerð í viðkomandi kjördæmum.
Nefndin fékk siðan tillögur þingmanna um skiptingu á því fjármagni sem um
var að ræða og samstaða náðist urn skiptingu á. Er sú sundurliðun á fjárveitingum,
sem fram kemur í tillögum nefndarinnar, í samræmi við þær óskir.
Um skiptingu á fé milli hraðbrauta, þjóðvega og landsbrauta er að mestu
leyti stuðst við þær tillögur, sein markaðar voru i þingsályktunartillögunni þegar
hún var lögð fram.
Hinn 6. maí s. 1. barst nefndinni endurskoðuð áætlun um tekjur ríkissjóðs,
sem merlttar eru vegaframkvæmdum, og kemur þar fram eftirfarandi:
„Áætlun um tekjur af þeim tekjustofnum ríkisins, sem merktar eru vegaframkvæmdum, hefur nú verið endurskoðuð, m. a. í ljósi reynslu fyrstu mánaða ársins
1975. Þessi endurskoðun bendir til þess, að áætlun fjárlaga muni fyllilega standast.
Auk þess er nú unnið að endurskoðun þeirra reglna, sem gilda um álagningu og
innheimtu þungaskatts o. fl. Með tilliti til þessa var talið eðlilegt að hækka heildartekjur Vegasjóðs um 175 milljónir króna fyrir árið 1975 og um 200 milljónir króna
fyrir árið 1976.“
Svo sem kunnugl er, náðisl ekki að afgreiða vegáætlun fyrir árið 1974 á s. 1.
vori, eins og ætlað var, þar sem þingrof átti sér stað og Alþingi lauk ekki afgreiðslu
málsins.
1 sambandi við árið 1974 vill fjárveitinganefnd vísa til þess, sem fram kom í
skýrslu ráðherra um framkvæmdir á því ári. En að þvi leyti sem kom til frestunar
Iramkvæmda, miðað við fyrri vegáætlun, vegna stórhækkaðs verðlags, var liaft
samráð við þingmenn um röð framkvæmda, eftir því sem fjármagn náði til. —
Nefndin vill því vísa til umræddrar skýrslu varðandi framkvæmdir á árinu 1974.
Um hinar einstöku áætlanir, Norðurlandsáætlun og Austurlandsáætlun, er það
að segja, að nefndinni bárust þær áætlanir frá Framkvæmdastofnun og ráðherra,
og eru þær svo sem áður prentaðar með i brtt.
Samgönguráðherra tekur fram í bréfi sinu til nefndarinnar, að hann telji sig
ekki geta gert rökstuddar breytingar um aðra skiptingu fjár til Norðurlandsáætlunar
fyrir árið 1975 og staðfesti hana. Hins vegar hefur ráðherrann fyrirvara um skiptingu
fjárins fyrir árið 1976, enda þótt ráðuneytið hafi á þessu stigi ekkert á móti því, að
gengið verði út frá téðri skiptingu á vegáætlun fyrir það ár, þar sem sú áætlun
kemur til endurskoðunar Alþingis áður en til framkvæmda kemur 1976.
Fylgja bréf ráðherrans og Framkvæmdastofnunar hér með sem fylgiskjöl.
Enda þótt fjárveitinganel'nd slandi samciginlega að breytingartillögum við tillögu til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1974—77, vilja þeir Geir Gunnarsson, Jón Árm. Héðinsson og Karvel Pálmason taka það sérstaklega fram, að þeir
telja, að skerðing framkvæmda á árinu 1975 verði samkvæmt þingsályktunartillögunni um 28% miðað við framkvæmdir á síðasta ári. Telja þeir hins vegar, að með
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tilliti til mjög mikilla hækkana á útsöluverði bensíns að undanförnu og verulegrar
skerðingar lífskjara almennings sé ekki fært að hækka bensingjald nú. Þeir taka
enn fremur fram, að þeir hafa óbundnar hendur um að flytja eða fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koina við afgreiðslu málsins.
Alþingi, 14. maí 1975.

órarinn Sigurjónsson,
Jón Árnason,
fundaskr.
form., frsm.
lngvar Gíslason.
Lárus Jónsson.
Karvel Pálmason
Geir Gunnarsson.
Pálmi Jónsson.

Jón Árm. Héðinsson.
Gunnlaugur Finnsson.
Steinþór Gestsson.

Fylgiskjal I.
Fjárvcitinganefnd Alþingis,
Þórshamri,
Reykjavík.
13. maí 1975.
Ráðuneytinu hefui- í dag borist tillaga Framkvæmdastofnunar ríkisins um
skiptingu á fé til framkvæmda á vegáætlun Norðurlands árin 1975 og 1976, sem
fylgir hér með í ljósriti.
Ráðuneytið telur sig ekki geta gert rökstudda breytingu um aðra skiptingu
fjársins fyrir 1975 og staðfestir hana því. Hins vegar hefur ráðuneytið fyrirvara
um skiptingu fjársins fyrir árið 1976, enda þótt ráðuneytið hafi ekkert á þessu
stigi á móti því, að gengið verði út frá téðri skiptingu á vegáætlun fyrir 1976, þar
sem sú áætlun kemur til endurskoðunar Alþingis áður en til framkvæmda kemur
1976.
Halldór E. Sigurðsson.
Ólafur S. Valdimarsson.
Fylgiskjal II.
Samgönguráðuneytið,
hr. Halldór E. Sigurðsson,

samgönguráðherra,
Arnsrhvoli,

Revkjavfk.

Reykjavík, 13. maí 1975.

Áætlanadeild Framkvæmdastofnunarinnar hefur undanfarna daga unnið skv.
fyrirmælum ráðuneytisins að samningu ársáfanga samgönguáætlunar Norðurlands

fyrir árið 1975 ásamt vísbendandi hugmyndum um áfangana 1976 og 1977. í framhaldi fundar í ráðuneytinu 8. þ. m. hafa verið haldnir fundir með samgöngumálanefnd Fjórðungs; ambands Norðlendinga og þingmannahópum hlutaðeigandi þriggja
kjördæma. Loks var áætlunin sýnd stjórn Framkvæmdastofnunarinnar á fundi hennar
í morgun.
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Með tilliti til þess, að enginn fyrirvari gat orðið á tillögugerð til stjórnarinnar,
en málið komið í eindaga, samþykkti stjórnin dagskrártillögu þess efnis að vísa
tillögu áætlanadeildar til ráðunevtisins til afgreiðslu og án tillögu af hálfu stjórnarinnar. Er það gert hér með.
Tekið skal fram að frá upphaflegri tillögu, sem sýnd var FSN og þingmannahópum, var gerð nokkur breyting, þ. e. lilfærsla frá Norðurlandi vestra yfir á
Norðurlandsveg á öxnadalsheiði og Norðausturveg á Melrakkasléttu. Var þar komið
til móts við ábendingu FSN, sbr. meðfylgjandi ályktun, og lágmarkskröfu þingmanna
Norðurlands eystra. Gerðu þingmenn Norðurlands vestra athugasemd við það. Nær
samkomulagi virðist þó ekki unnt að komast. Fylgir hér með tafla um hlutfallslegan samanburð ársáfanga og uppsafnaðra vegaframkvæmda milli kjördæma.
Virðingarfyllst,
FRAMKVÆMDASTOFNUN RÍKISINS
Aætlanadeild
Tómas H. Sveinsson.

Sþ.

757. Þingsályktun

[268. mál]

um fullgildingu á Félagsmálasáttmála Évrópu.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 551.

Sþ.

758. Þingsályktun

[131. mál]

um rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram athugun og rannsóknir
á snjóflóðum og skriðuföllum.
Áhersla skal lögð á gagnasöfnun og rannsóknir á þessum náttúrufyrirbærum,
enn fremur hvort unnt sé að sjá fyrir og hindra snjóflóð og skriðuföll og hvaða
vörnum og viðvörunum verði við komið.
Ríkisstjórnin leggi fyrir Alþingi niðurstöður þessara athugana ásamt tillögum
til úrbóta.

Sþ.

759. Þingsályktun

[175. mál]

um skipunartíma opinberra starfsmanna.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka upp þá reglu við skipun
háttsettra opinberra starfsmanna og starfsmanna ríkisstofnana, að skipunartími
þeirra verði miðaður við 4—6 ár í senn. Ríkisstjórnin beiti sér fyrir nauðsynlegum
lagabreytingum í samræmi við þessa ákvörðun.
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Sþ.

760. Þingsályktun

[207. máll

um kaupþing.
(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 400.

Sþ.

761. Þingsályktun

[239. mál]

um afnotarétt þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndum.

(Afgreidd frá Sþ. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 457.

Sþ.

762. Nefndarálit

[161- mál]

um till. til þál. uin breyt. á reglugerð um skipan gjaldeyris og innflutningsmála
o. fl., dags. 27. mai 1960.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur
umsagnir gjaldeyrisbanka,
vísað til ríkisstjórnarinnar.
voru fjarstaddir afgreiðslu

haft till. til þál. á þskj. 299 til athugunar og fengið
Seðlabankans o. fl. Nefndin mælir með að till. verði
— Jónas Árnason, Magnús T. Ólafsson og Jón Skaftason
málsins.
Alþingi, 14. maí 1975.

Ellert B. Schram,
form.

Sþ.

Jón Helgason,
fundaskr.
Ólafur G. Einarsson.

Lárus Jónsson,
frsm.

763. Nefndarálit

[271. mál]

um till. til þál. um athugun á framfærslukostnaði.
Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd leggur til að tillagan verði samþ. óbreytt. Magnús T. Ólafsson
og Jón Skaftason voru fjarstaddir afgreiðslu málsins.
Alþingi, 14. mai 1975.
Ellert B. Schram,
Jón Helgason,
Lárus Jónsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Ólafur G. Einarsson.
Jónas Árnason.
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Nd.

764. Frumvarp til laga

[95. móll

um breyting á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
(Eftir 2. urar. í Nd., 14. maí.)
Samhljóða þskj. 349 með þessum breytingum:
11. gr. hljóðar svo:
34. gr. orðist þannig:
Af heildarframlngi því, scm veitl er til lagningar þjóðvega i kaupstöðum og
kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé ráðstafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnum tillögum vegamálastjóra til að flýta
gerð vega og gatna með bundnu slitlagi, þar sem sérstök ástæða þykir til að ljúka
ákveðnum áfanga eða til að stuðla að hagkvæinari vinnubrögðum. Heimilt er að
láta þetta ákvæði einnig ná til þéttbýlis með færri en 200 íbúa.
15. gr. hljóðar svo:
60. gr. orðist svo:
Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning þann, er nýr vegur kann að
hafa í för með sér, niá ákveða eftir samkomulagi milli landeigenda og umboðsmanns þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, og skal þá
ákveða bætur með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.
16. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi, skal fella meginmál þeirra inn í vegalög nr.
80, 10. júlí 1973, og gefa þau út svo breytt.
Ákvæði til bráðabirgða hljóðar svo:
Ákvæði til bráðabirgða:
Á árinu 1975 skulu dagsetningar í 2. mgr. 21. gr. breytast þannig, að i stað
15. febrúar komi 25. maí og i stað 1. mars komi 1. júni.

Nd.

765. Breytingartillaga

[95. máll

við frv. til 1. um brevt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá Magnúsi Kjartanssyni, Jóni Skaflasyni, Eyjólfi K. Jónssyni,
Pétri Sigurðssyni og Gvlfa Þ. Gislasyni.
Við 11. gr. í stað orðanna „25 af hundraði" komi: 15 af hundraði.

Nd.

766. Frumvarp til laga

[286. mál]

um iðnaðarmálagjald.
(Eftir 3. umr. í Ed„ 14. mai.)
1. gr.
Leggja skal 0.1% gjald, iðnaðarmálagjald, á allan iðnrekstur í landinu, sem
af er greitt iðnlánasjóðsgjald samkv. ákvæðum 5. gr. laga nr. 68 10. október 1967.
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Skal gjaldstofn þess vera hinn sami og iðnlánasjóðsgjaldsins samkv. ákvæðum
þessum. Undanþegin gjaldinu eru fyrirtæki að öllu leyti í eign opinberra aðila, svo og

fyrirtæki, sem stofnuð eru samkvæmt sérstökum lögum til að vera eign opinberra
aðila að verulegu leyti, nema annars sé getið í þeim lögum.
Iðnaðarmálagjald skal lagt á af skattstjórum með iðnlánasjóðsgjaldi og innheimt
af innheimtumönnum ríkisins. Gjalddagi skal vera hinn 1. ágúst ár hvert, og má
taka gjaldið lögtaki, sbr. lög nr. 29 16. desember 1885.
Iðnaðarmálagjald skal vera frádráttarbært sem rekstrarkostnaður við álagningu tekjuskatts, svo og tekjuútsvars, ef um er að ræða. óheimilt er að leggja gjaldið
við verð á vörum eða þjónustu iðnfyrirtækja.
2. gr.

Tekjum af iðnaðarmálagjaldi skal þannig varið:
1. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds Sambands ísl. samvinnufélaga og
kaupfélaga innan þess, skal renna til starfsemi í þágu iðnaðar samvinnufélaganna eftir nánari ákvörðun stjórnar sambandsins.
2. Upphæð, sem svarar til iðnaðarmálagjalds lagmetisframleiðenda, sem eru aðilar
að Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, skal renna til þeirra samtaka sem ráðstafa
þeim hluta til eflingar lagmetisiðnaðinum í landinu.
3. Eftirstöðvar iðnaðarmálagjaldsins skiptast að jöfnu milli Félags íslenskra iðnrekenda og Landssambands iðnaðarmanna, sem hvort um sig ráðstafar sínum
hluta til þess að vinna að eflingu iðnaðar og iðnþróunar i landinu.
Aðilar þeir, sem iðnaðarmálagjaldið rennur til samkv. framansögðu, skulu
senda iðnaðarráðuneytinu árlega skýrslu um ráðstöfun andvirðis þess.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal í fyrsta sinn lagt á iðnaðarmálagjald árið
1975 á gjaldstofn ársins 1974.

Sþ.

767. Nefndarálit

[200. mál'l

um till. til þál. um lögfræðiþjónustu fvrir efnalítið fólk.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin vísaði málinu til umsagnar nokkurra aðila, m. a. Lögmannafélags íslands, Neytendasamtakanna, Dómarafélags íslands og Orators, félags laganema.
Þær umsagnir, sem bárust nefndinni, voru allar jákvæðar gagnvart því málefni,
sem þáltill. felur í sér. Hins vegar komu fram ýmsar og mismunandi ábendingar
um framkvæmd slíkrar lögfræðiþjónustu.
Nefndarmenn eru hlynntir tillögunni, en þar sem framvinda málsins fer mjög
eftir framkvæmd og fyrirkomulagi á þjónustu þessari, leggur nefndin til, að tillögunni verði vísað til ríkistjórnarinnar, sem stefni að því að leggja fram frv. um lögfræðiþjónustu fyrir efnalitið fólk á næsta þingi. Við samningu sliks frumvarps verði
höfð full samráð við Lögmannafélag íslands.
Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru Jón Skaftason og Magnús T. Ólafsson.
Alþingi, 14. mai 1975.
Ellert B. Schram,
form.
Lárus Jónsson.

Jón Helgason,

Jónas Árnason,

fundaskr.
frsm.
Ólafur G. Eiharsson.
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768. Breytingartillögur
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[216. mál]

við brtt. á þskj. 736 TVegáætlun 1974—77].
Frá fjárveitinganefnd.
Millj. kr.

Við 2. brtt. (leiðréttingar).
1. Við 2. Þjóðbrautir.
a. Við 801 01 Grjótá — öxnadalsá.
Fyrir „15.0“ kemur .............................................................................
b. Nýr liður á eftir 801 17:
Austan Námaskarðs ..........................................................................
c. Nýr liður á eftir 882 06
Undirbúningur að vegsvölum ...........................................................
2. Við 3. Landsbrautir.
Liðurinn 861 04 fellur niður.

Sþ.

769. Tillaga til rökstuddrar dagskrár

1976
10.0
6.4
5.0

[13. mál]

í málinu: Till. til þál. um rafvæðingu dreifbýlisins.
Frá Steingrimi Hermannssyni.
Fjárveitinganefnd hefur fjallað um tillögu þessa og er, eins og fram kemur
á þingskjali 739, sammála um að áframhaldandi rafvæðing sveitarbyggða í landinu
sé afar brýnt verkefni. Hins vegar telur nefndin, að efni tillögunnar þurfi að ræða
betur, og leggur því til að tillögunni verði visað til ríkisstjórnarinnar í trausti þess
að áætlunargerð um rafvæðingu sveitanna verði hraðað sem verði má.
1 trausti þess að ríkisstjórnin láti gera áætlun um áframhaldandi rafvæðingu
dreifbýlisins og leggi fram á árinu 1975 er tekið fyrir næsta mál á dagskrá.

Nd.

770. Breytingartillaga

[95. mál]

við frv. til 1. um brevt. á vegalðgum, nr. 80 10. júli 1973.
Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur, Karvel Pálmasyni, Gunnlaugi Finnssyni
og Sighvati Björgvinssyni.
Við 11. gr. Greinin orðist svo:
34. gr. laganna orðist svo:
Af heildarfrainlagi því, sem veitt cr til lagningar þjóðvega i kaupstöðum og
kauptúnum samkv. 32. gr„ skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé
ráðstafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnum tillögum vegamálastjóra til að
flýta gerð vega og gatna með bundnu slitlagi í fámennum kaupstöðum og kauptúnum sem skemmst eru á veg komin í vega- og gatnagerð. Hér skal og tekið tillit
til hagkvæmni í vinnubrögðum.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Nd.

771. Lög

[210. mál]

um breyting á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu.
(Afgreidd frá Nd. 14. mai.)
Samhljóða þskj. 561 (sbr. 403).

Nd.

772. Lög

[211. mál]

um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna.

(Afgreidd frá Nd. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 604.

Nd.

773. Lög

[258. mál]

um Viðlagatryggingu íslands.
(Afgreidd frá Nd. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 640 (sbr. 513).

Nd.

774. Lög

[269. mál]

um breyting á mörkum lögsagnarumdæma Reykjavikur og Kópavogs.
(Afgreidd frá Nd. 14. mai.)
Samhljóða þskj. 643.

Nd.

775. Lög

[274. mál]

um breyting á lögum nr. 72 1. júní 1972, um breyting á lögum nr. 30 12. mai 1970,
um Húsnæðismálastofnun ríkisins.
(Afgreidd frá Nd. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 564.

Nd.

776. Lög

um veitingu ríkisborgararéttar.
(Afgreidd frá Nd. 14. mai.)
Samhljóða þskj. 684.

[151. mál]
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777. Skýrsla

um starfsemi Framkvæmdastofnunar ríkisins ári8 1974.
(Lögð fram á Alþingi 15. mai 1975.)
STARFSEMI ÁÆTLANADEILDAR 1974
Inngangur.
Hér verður gerð grein fyrir þriðja starfsári áætlanadeildar. t fyrstu tveim ársskýrslum Framkvæmdastofnunarinnar, fyrir árin 1972 og 1973, var gerð rækileg
grein fyrir grundvailaratriðum áætlanagerðar, starfsaðferðum, markmiðum o.þ.h.
t fyrstu ársskýrslunni var áætlanagerðin rædd í nánu samhengi við þau helstu
málefni, sem henni er ætlað að sinni: fjárfestingarmálin, þróun og uppbyggingu
atvinnuvega og byggðaþróun og byggðastefnu. í annarri ársskýrslunni var hins
vegar vikið nánar að skipulagi og starfsaðstöðu áætlanagerðar sem óhjákvæmilegu
skilyrði árangurs af því starfi. Bæði þessi skrif eru enn í fullu gildi, þannig að
vísa má til þeirra, án þess að endurtekningar sé þörf. En til þess er sérstakt tilefni,
þar sem lög um Framkvæmdastofnun ríldsins eru nú til endurskoðunar og þar
með almenn tilhögun hagrænnar áætlanagerðar. Liggja tillögur þessa efnis enn
hjá ríkisstjórninni til yfirvegunar, þegar þetta er ritað.
Þessi staðreynd, þ. e. að skipulag og starfstilhögun áætlanagerðar er i deiglunni um þessar mundir, gerir það á ýmsan hátt örðugra að ræða hlutverk og framtíð áætlanagerðar nánar en gert hefur verið i fyrri ársskýrslum. Áætlanagerðinni
hefur helst staðið fyrir þrifum vöntun á heildstæðum ramma um samanburð og
mat á gildi framkvæmda og atvinnurekstrar, og ekki hefur síður skort á beint og
lifandi samband við töku ákvarðana i þessum efnum. Á þetta ekki síður við um
opinberar framkvæmdir og starfsgreinar en þær, sem eru á vegum einkaaðila. Er
mjög tilviljunum háð, hvaða framkvæmdir komi til skipulegs mats eftir árangri
eða arðsemi. Á það takmarkaða mat, sem lagt er á framkvæmdir, skortir alla samræmingu og samanburð, ekki aðeins milli framkvæmdagreina, heldur einnig innan
sömu greina, sem þó lúta sameiginlegri yfirstjórn ráðuneytis eða annarrar hliðstæðrar stofnunar.
Við þessi skilyrði stefnumótunar og ákvarðanatöku er í revnd mjög treyst á
atfvlgi og þrýsting atvinnugreina, landshluta og annarra hagsmunaaðila til að fá
málum sínum framgengt, einkum fyrir atbeina þingmanna og annarra áhrifaaðila.
Með því móti er að sjálfsögðu engin trygging fvrir, að hagstæðustu framkvæmdirnar
gangi fyrir. Kraftar stjórnkerfisins fara i langdregin fundahöld til að vega og meta
styrk þess atfvlgis, sem hvert mál nýtur, og vandséð, hvenær og hvernig niðurstaða
er fengin. Margt í þessum starfsaðferðum er beinlínis andstæða allrar áætlanagerðar,
svo sem þegar fleiri framkvæmdir til sönm nota eru í undirbúningi til framkvæmdar
samtimis eða þegar stórfelldar framkvæmdir eða tækjakaup einkaaðila koma til
afgreiðslu pólitiskra yfirvalda án skipulegs mats á væntanlegum árangri fjárfestingarinnar af hálfu stofnlánasjóða eða annarra faglegra aðila.
Afleiðingar þessara starfsaðferða eru á margan hátt óæskilegar. Algengast er,
að árlegar framkvæmdaáætlanir séu rifnar npp til endurskoðunar og niðurskurðar,
jafnharðan og þær hafa verið afgreiddar. Er þá niðurskurðurinn handahófskennt
flýtisverk og niðurstaða flókinnar togstreitu áhrifaaðila. Bið eftir síðbúnum áætlunum og síðan niðurskurði þeirra spillir undirbúningi framkvæmda stórlega, svo
að i revnd verða skuldbindandi aðgerðir að hefjast, áður en endanleg niðurstaða
er fengin. Það hefur aftur á móti i för með sér, að ekki reynist unnt að fresta
framkvæmdum eða skera þær niður nema valda með þvi verulegu tjóni eða kostnaðarauka. Enda verður reyndin gjárnan sú, að tilætlaður niðurskurður sé óframkvæmanlegur, svo að reynt er að liðka til fyrir einstökum framkvæmda- og lána-
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flokkum, þegar á árið líður. Hliðstæðir örðugleikar reynast vera á því að halda sér
við árlega áfanga áætlana til langs tima, t. d. 4—5 ára áætlana. Fjárhagsörðugleikar
og rýrnun framkvæmdafjár af völdum verðbólgu eru þá látin bitna á fyrri framkvæmdaáætlunum, enda þótt aðrar nýjar séu samtímis að ryðja sér til rúms og
látnar hafa forgang.
Á þetta er minnt hér til þess að undirstrika þörfina fyrir eðlilegan og
árangursríkan starfsgrundvöll áætlanagerðar. Upphafleg áform um gerð framkvæmdaáætlana og aðra hagræna áætlanagerð til langs tíma voru órjúfanlega tengd
þeirri hugmynd, að áætlanagerðin væri heildstæð, svo að marktækar niðurstöður
fengjust um samanburð og forgangsröðun allra veigamikilla framkvæmdaflokka.
Það er enn sem fyrr úrslitaskilyrði fyrir árangri, að það sé ekki háð geðþótta
einstakra framkvæmdaaðila eða yfirvalda, hvort mat af þessu tagi tekur til framkvæmda á vegum hlutaðeigandi aðila. Játa ber, að kerfi heildstæðrar áætlanagerðar
verður aðeins byggt upp á alllöngum tim.a og í samvinnu við fjölmarga hlutaðeigandi
aðila, og haga verður útfærslu þess af verulegum sveigjanleika og tilliti til lýðræðislegrar málsmeðferðar og sérstakra stjórnvalda hvers málaflokks. En einmitt
þess vegna er brýnt að setja starfinu sem fyrst raunhæf markmið og taka það frá
upphafi heildstæðum tökum, þótt síðar verði fyllt nánar upp í myndina. Eru þessi
viðhorf sett fram til sérstakrar hliðsjónar við þá endurskoðun laga um Framkvæmdastofnunina, sem vænta má, að ráðið verði til lykta á næstunni. Þrátt fyrir þá
annmarka á aðstöðu áætlunargerðar, sem hér hefur verið að vikið, hefur verulegur
árangur náðst i áætlunarstarfinu, og verður nú gerð grein fyrir því í nánari atriðum.
Atvinnuvegaáætlanir.
Samning atvinnuvegáætlana á vegum stofnunarinnar sjálfrar tekur einkum mið
af því að vera til leiðbeiningar við stefnumótun og töku ákvarðana um lánveitingar
úr Framkvæmdasjóði og Byggðasjóði og þeim stofnlánasjóðum atvinnuveganna, sem
Framkvæmdasjóður lánar til, svo og til leiðbeiningar við framkvæmdaaðila um
útfærslu framkvæmdanna og fjármögnun þeirra. Eftir því sem unnt er, er reynt að
hafa sem best og nánast samband við hlutaðeigandi stofnlánasjóði og viðskiptabanka um samningu og framkvæmd áætlana og afmarkaðri athugana, sem þeim
eru tengdar, svo og við aðrar stofnanir og samtök, sem hagsmuna hafa að gæta
eða sérþekkingu fram að leggja, sbr. ákvæði laga þar að lútandi. I annan stað eru
þessar áætlanir ætlaðar til hliðsjónar við almenna stefnumörkun af hálfu stjórnvalda i málefnum hlutaðeigandi atvinnuvega. Á það ekki síst við um þær þessara
áætlana, sem unnið er að á vegum hlutaðeigandi ráðunevta með aðild áætlanadeildar.
Hraðfrystihúsaáætlun 1971—1976.
Áætlun þessari, sem unnið hafði verið að frá árinu 1972, var lokið á fyrri hluta
ársins 1974, og kom hún út í júnimánuði. Áætlunin var samþykkt af stjórn Framkvæmdastofnunarinnar hinn 23. april, og að lokinni fjölritun hennar var hún lögð
fyrir rfkisstjórnina til staðfestingar með bréfi stofnunarinnar 24. júní. Að fenginni
staðfestingu rikisstjórnarinnar, og þar með stefnumarkandi gildi áætlunarinnar, var
henni dreift til allra hlutaðeigandi aðila, þ. á m. til allra frystihúsa innan ramma
áætlunarinnar, með orðsendingu dags. 4. júlí. Segir þar m. a.:
„Af hálfu Framkvæmdastofnunarinnar er þess vænst, að hraðfrystihúsaáætlunin
geti orðið veigamikill leiðarvísir i starfi að endurnýjun og uppbyggingu frystiiðnaðarins næstu árin og að áfram verði haldið að þróa starfsaðferðir við markvissar
úrbætur á rekstri frystihúsanna og mat á gildi framkvæmda þeirra.
Stefnt mun að árlegri úttekt og endurskoðun ársáfanga áætlunarinnar i sambandi við árlegar áætlanir um lánveitingar Fiskveiðasjóðs og annarra hlutaðeigandi
stofnlánasjóða og lánveitingar Framkvæmdasjóðs til þeirra.“
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Árlegar úttektir og samning ársáfanga áætlunarinnar gengu raunar á undan
sainningu heildaráætlunarinnar, og var heliningur áætlunartímabilsins liðinn, þ. e.
árin 1971—’73, þegar áætlunin var fullsamin, en eftir voru árin 1974—’76. Þótt i
sjálfu sér megi að því finna að hafa áætluu svo siðbúna miðað við framkvæmd
hennar, var með þessu leitast við að fylgja henni svo á leið með endurteknum athugunum og endurskoðunum, að hún mætti tryggilega teljast raunhæf, þegar endanlega var frá henni gengið. En á fyrri stigum áætlunarstarfsins voru samdar áfangaskýrslur, sem áður hefur verið gerð grein fyrir.
Heildarfjárhæð hraðfrystihúsframkvæmda skv. áætluninni nam 6 031 m.kr. á
verðlagi fyrsta ársfjórðungs 1974. Hafði þá rúmur helmingur hennar verið framkvæmdur fram til 1973, eða fyrir 3 202 m.kr., en eftir stóðu framkvæmdir fyrir
2 829 m.kr.
Skipting framkvæmda eftir megintegundum var eftirfarandi:
Byggingar og umhverfi ..................................
Vélar og tæki ....................................................

4 124 m.kr.
1 907 m.kr.

68.4 %
31.6%

Tilefni eða tilgangur framkvæmdanna greindist aðallega í tvennt, annars vegar
til þess að mæta auknum kröfum á Bandarikjamarkaði um hollustuhætti og hins
vegar til að sjá fyrir nauðsynlegri stækkun og hagræðingu til að svara kröfum
um nýtingu fiskaflans og trausta og hagkvæma atvinnuuppbyggingu. 1 mörgum
tilvikum var aðgreiningin í þessa tvo flokka matsatriði, og var um það mat höfð
samvinna við sérstaka Umsagnarnefnd uin lánsumsóknir frystihúsanna vegna hollustuúrbóta. Þannig metin skipting framkvæmdanna var sem hér segir:
42.8%
Hollustuháttaframkvæmdir ............................... 2 582 m.kr
57.2%
Aðrar framkvæmdir ......................................... 3 449 m.kr.
Áætlunin er unnin í nákvæmari sundurliðun á einstök hraðfrystihús og ársáfanga innan hvers þeirra. Inniheldur áætlunarskýrslan ýtarleg yfirlit og samdrætti
eftir stöðum og landshlutum. Skipting á landshluta fer hér á eftir, aðgreint eftir
því, hvort framkvæmdum sé lokið á fyrri hluta tímabilsins eða þær standa sem
áform til síðari hlutans:
Millj. kr.

Landið allt .................... ................
Suðurland .................... ................
Reykjanes .................... ................
Reykjavík .................... ................
Vesturland .................... ................
Vestfirðir ....................... ................
Norðurland v................... ................
Norðurland ey................. ................
Austurland .................... ................

Framkvæmdir
1971—*73

Áform
1974—’76

Samtals
1971—’76

3 202.2
265.4
1 057.4
200.5
381.2
429.2
101.3
292.9
474.3

2 828.7
187.4
547.8
361.4
263.6
416.2
275.5
180.8
596.0

6 030.9
452.8
1605.2
561.9
644.8
845.4
376.8
473.7
1 070.3

Af þessum tölum kemur fram, að uppbygging og endurbætur voru mjög mislangt á veg komnar við ofangreind tímaskil. Verður í því sambandi að gera þann
fyrirvara, að tímainörkin eru nokkuð óljós, þannig að eitthvað af framkvæmdunum
var hafið fyrir 1971 og sumum er ætlað að ljúka eftir 1976. Enn fremur er hlutfall
framkvæmda eftir landshlutum talsvert frábrugðið hlutfalli þeirra af frystiafurðaframleiðslu, seni er nokkur mælikvarði á, hve langt uppbyggingin hefur verið koinin
miðað við þörf. Þessi atriði koma best fram í hlutfallstölum, annars vegar lokinna
framkvæmda og áforma í hverjum landshluta fyrir sig og hins vegar framkvæmdaog framleiðslu eftir landshlutum. Er hér stuðst við áætlaða framleiðsluvog við
meðalaflaforsendur, sem nánar eru skýrðar í áætlunarskýrslunni:
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Hlutfall innan landshluta:
Framkvæmdir
Aform
1971—’73
1974—’76

Allt landið
Suðurland
Reykjanes
Reykjavík
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland
Norðurland
Austurland

.............. ...........
.............. ...........
............... ...........
.............. ...........
.............. ...........
.............. ...........
v........... .......
ey.......... ...........
.............. ...........

53.1
58.6
65.9
35.6
59.2
50.8
26.9
61.8
44.3

Hlutfall af landsheild:
Áætluð
Framkvæmdir
framleiðsla

46.9
41.4
34.1
64.4
40.8
49.2
73.1
38.2
55.7

100.0
7.5
26.6
9.3
10.7
14.0
6.2
7.9
17.8

100.0
14.3
17.2
9.6
10.5
17.8
5.2
11.9
13.5

Aðstaða þeirra landshiluta er að sjálfsögðu betri, sein hafa náð háu framkvæmdahlutfalli á fyrri hluta tímabilsins. Hátt hlutfall framkvæmda af landsheild
að tiltölu við framleiðsluvog bendir hins vegar til, að uppbyggingin frá fyrri tírna
svari þar síður þörfum. Reykjanes hefur þar nokkra sérstöðu. Annars vegar er
þar áætluð lækkun framleiðsluhlutfallsins úr 21.7% árið 1972, en hins vegar hefur
orðið þar offjölgun frystihúsa, sem þurftu úrbóta vegna hollustuhátta, og hófust
þær úrbætur snemma ásamt verulegri nýbyggingu fyrstu árin.
Fjármögnun framkvæmdanna, væntanleg og nauðsynleg, er sú niðurstaða áætlunarinnar, sem helst snýr að hinu opinbera lánakerfi. Hefur verið gert ráð fyrir
gildandi útlánareglum Fiskveiðasjóðs og venjulegum lánum með vélakaupum frá
framleiðendum þeirra, en auk þess hefur verið lagt mat á aukalega lánsfjárþörf,
sem er einkum til íneðferðar af hálfu Byggðasjóðs og Atvinnuleysistryggingasjóðs.
Fjármögnunin miðast að sjálfsögðu við heildarfjárhæð á verðlagi hvers árs, sem
nemur 5 085 m.kr. Þannig áætluð skiptist fjármögnunin sein hér segir:
2 031.2
850.9
487.1
1 716.2

/O
40.0
16.7
9.6
33.7

Alls 5 085.4

100.0

Millj. kr.

Fiskveiðasjóður ................................
Vélalán ...............................................
Aukaleg lánsfjárþörf .........................
Eigin og óskilgr. fjármögnun ...........

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

Veigamikill hluti fjármögnunarinnar á fyrri hluta áætlunartíinans var framlag
eigin fjár af óvenjulegá hagstæðri rekstrarafkomu þessara ára. Á árinu 1974 snerist
afkoman snöggt og harkalega til hins verra, svo að nýmyndun eigin fjár til framkvæmda þvarr að mestu eða öllu. Afkoman er enn við núllmarkið, auk þess sem
greiðsluhalli og vanskil fyrra árs sliga fjárhag fyrirtækjanna. Af þessum sökuin
má vænta, að nokltuð hafi frestast af ársáfanga 1974, er var áætlaður 1 338 m.kr.
á verðlagi f. hl. 1974, eða 22.2% af heildaráætlun. Arsáfangi 1975 nam 1011 m.kr.
á sama verðlagi, eða 16.8% af heild, en með framreikningi til núgildandi verðlags
telst hann 1 719 m.kr. Örðugur fjárhagur frystihúsanna ásamt harkalegum niðurskurði fjármagns til stofnlána mun óhjákvæmilega valda verulegri frestun framkvæmda, og er unnið að athugun þess rnáls, þegar þetta er ritað. Af þessum ástæðum mun verulegur hluti áfanganna 1974 og 1975 færast á árið 1976 og jafnvel
lengra fram í tímann.
Aðrar fiskvinnslugreinar.
Ekki hcfur enn þótt tilefni til þess að taka upp formlega áætlunargerð um
framkvæmdir annarra greina fiskiðnaðarins en frystiiðnaðarins, enda hefur ekki
komið upp tilefni til stórátaka á þeim vettvangi. Eigi að síður eru þessar vinnslu-
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greinar veigamiklir framleiðslu- og framkvæmdaaðilar, sem njóta lánveitinga úr
stofnlánakerfinu. Saltfisk- og skreiðarverkun er í nánustum tengslum við hraðfjystiiðnaðinn, og hafa ný hraðfrystihús oft sprottið upp úr starfsemi greinarinnar.
Framieiðendur eru mjög margir, t. d. 219 framleiðendur saltfisks 1973, og mjög
misjafnlega búnir mannvirkjum og tækjum. Velgengni saltfiskvinnslunnar á undanförnum árum hefur orðið til þess, að mjög ber nú á hvers konar framkvæmdaviðleitni í þeirri grein og jafnframt hætt við fjölgun eininganna. Mikilvægt er, að þessi
atvinnugrein byggist upp í traustum, lífvænlegum einingum og, sökum misgengra
afkomusveiflna frystingar og söltunar, að liún skiljist sem minnst frá frystingunni,
a. m. k. á veikari útgerðarstöðunuxn. Af þessum tilefnum hafa verið teknar upp
athuganir á framkvæmdaþörf saltfiskverkunar, enda þótt enn sé ekki ijóst, hvort
um eiginlega áætlunargerð á því sviði getur orðið að ræða, þai- sem fjöldi og smæð
eininganna gerir mjög örðugt um vilt.
Fiskiskipaáætlun.
Áætlanagerð þessi er sprottin upp úr skuttogaraáætluninni, sem gerð var grein
fyrir í fyrstu ársskýrslunni, en nú er stefnt að almennri fiskiskipaáætlun, er taki
til allra meiri háttar skipagerða. Framhald gat ekki orðið á þessu áætlunarverki
fyrr en starfskraftar losnuðu að lokinni hraðfrystihúsaáætluninni á miðju árinu.
Með tilliti til reynslunnar af fyrri tilraunum með áætlanagerð á þessu sviði, þaxsem skilyrði eru síbreytileg og hagsmunaviðhorf segja rækilega til sín og eiga beinan
aðgang að hinum pólitíska vettvangi, þótti rétt að vanda allan undirbúning sem
best og finna áætlunargerðinni sem traustastan grundvöll, enda þótt hún taki fyrir
það lengri tíma.
Til þess að tryggja skipulegan vettvang samráðs og tillögugerðar var myndaður
starfshópur um fiskiskipaáætlunina. Starfshópnum er ætlað það hlutverk að ræða fram
komið efni, áætlanir og tillögur. Af einstökum meðlimum hópsins er til ætlast, að
þeir leggi til efnivið frá hlutaðeigandi stofnunum eða samtökum, beri á þeirn vettvangi upp viðfangsefni áætlunargerðarinnar, túlki afstöðu hlutaðeigandi til úrlausnarefnanna og geri viðvart um hvaðeina, sem fram vindur og máli skiptir við
áætlunargerðina. Starfshópurinn hefur ráðgefandi hlutverk, en formleg og bindandi
afgreiðsla áætlunarinnar mun fara eftir lögum um Framkvæmdastofnunina og verða
háð endanlegri staðfestingu rikisstjórnar. Til þessa starfshóps völdust fulltrúar
15 samtaka og stofnana, sem hafa stjórnsýslulegu, tæknilegu, fjárhagslegu eða
hagsmunalegu hlutverki að gegna í sanibandi við sjávarútveginn. Innan starfshópsins vai’ gengið frá myndun undirhópa um eftirgreind viðfangsefni:
Tæknileg gerð og afköst fiskiskipa.
Hagrænt og fjárhagslegt mat.
Afkoma og hagsmunaleg samskipti.
Á þessu stigi er ekki unnt að reifa viðfangsefni fiskiskipaáætlunar að neinu
marki. Rétt þykir þó að geta tilgangs áætlunarstarfsins og væntanlegra markmiða
áætlunarinnar.
Segja má, að í höfuðatriðum hafi gerð fiskiskipaáætlunar þann tilgang að:
1. Vera stefnumótandi um æskilega heildaruppbyggingu fiskiskipaflotans.
2. Gefa í megindráttum vísbendingu uni æskilega samsetningu flotans eftir stærðum og gerðum.
3. Veita viðbúnað við breyttum þörfunx, tækifærum og þróunarstefnum.
4. Leggja drög að hlutverkaskipan innlenda skipasmíðaiðnaðarins gagnvart innflutningi skipa.
5. Leggja grundvöll að öflun nægilegs fjármagns til skipasmíða og kaupa.
6. Auðvelda ákvörðun almennra lánahlutfalla og sérstakrax- fyrirgreiðslu í skipulegu samhengi.
7. Leiðbeina um þörf mannafla, menntun hans og þjálfun.
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Fyrstu fjögur atriðin höfða til grundvallarstefnumótunar, en þrjú hin síðari
til beitingar ákveðinna stjórntækja varðandi meginframleiðsluþættina, fjármagn
og mannafla.
Markmið áætlunarinnar verða ekki ákvörðuð í tölulegum stærðum, magnstærðum, fjárhæðum o. þ. h., fyrr en að undangengnuni öllum undirbúningi áætlunarinnar. Hins vegar má, með fyllstu fyrirvörum, setja fram eftirfarandi gildislæg
(kvalitativ) markmið:
1. Nýting fiskistofnanna miðist við það að hámarki að viðhalda sem mestri afkastagetu stofnanna til langs tíma.
2. Innan þeirra marka sé leitast við að ná hagkvæmustu nýtingu, sem staðið getur
til lengdar, metið eftir afrakstri og tilkostnaði á mismunandi stigi nýtingar.
3. Að því marki, sem það skerðir ekki frambúðarstofna og getur talist hagkvæmt,
verði nýttir tilfallandi toppar í sveiflu stofna og aflatækifæra.
4. Stefnt sé að skjótri uppbyggingu upp i hagfelldustu stærð og samsetningu
flotans, miðað við þær aðstæður sem vænta má, að ríkja muni á næstunni.
5. Endurnýjun og stækkun flotans verði upp frá því svo jöfn og laus við sveiflur
sem verða má, að teknu hæfilegu tilliti til endurnýjunar misstórra eldri árganga.
6. Með stöðugri endurnýjun og aukningu, sem og öðrum beinum aðgerðum, verði
innlendum skipasmíðaiðnaði tryggður stöðugur og vaxandi starfsvettvangur í
hagfelldri og sanngjarnri hlutverkaskipan atvinnuveganna.
7. Fiskiskipaflotinn haldist í fararbroddi tæknilegrar þróunar, en hverju sinni
sé þó aðeins lagt í hóflega áhættu vegna nýjunga.
8. Stuðlað sé að byggðajafnvægi með dreifingu flotans um landið og tilliti til
sérþarfa byggðanna fyrir tilteknar gerðir fiskiskipa.
9. Tekið sé tillit til velferðar og tekjutækifæra starfsmanna við hönnun skipa, aðbúnað og hagræðingu.
Varðandi 4. lið má taka fram, að því marki sé raunar þegar náð, að þvi er
varðar skuttogaraflotann, ef ekki farið fram úr því.
Frá því að þessi grundvöllur var lagður að áætlunargerðinni hefur einkum verið
unnið að úrvinnslu gagna um fiskiskipaflotann sjálfan, stærð hans, fjölda, samsetningu, smíðaefni, verðmæti, skiptingu á útgerðarstaði o. fl„ svo og um fiskimannaflann, Enn fremur hefur verið unnið að athugunum á rannsóknaraðferðum til að
meta samhengi sóknar og afla.
Til þess að varpa nokkru ljósi á stærð þessa viðfangsefnis má geta hér nokkurra
helstu stærða fiskiskipaflotans siðustu árin.
Fiskiskipastóllinn taldist um síðast liðin áramót svo sem hér fer á eftir, miðað
við formlega skráningu skipafjölda og rúinlestattölu hjá Siglingamálastofnun og
það vátrvggingarverðinæti, er gekk i gildi frá áramótum:
Bátar
..............
Skuttogarar ....
Siðutogarar .......
Hvalveiðiskip ...

Fjöldi

Br. rúinl.

845
54
7
4

61 684
28 180
5 961
1 953

19 906
12 088
666
499

Alls 910

97 778

33 159

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

Vátr. verðni. m.kr.

hafa 7 skutbyggð togskip, rétt undir 300 brl. hvert, verið færð undir skut
togara, þótt þau gætu á mælikvarða stærðar talist bátar, en alls eru þau 1 949 brl.
Af ofangreindum flota hefur Fiskifélag Islands fellt niður þau skip, sem tekin
liafa verið úr notkun, og telur því eftirtalda flokka nema:
Bátar

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

Siðutogarar ......................................................

809 skip

60 195 brl.

5 —

4 545 —

Flotinn alls 872 skip 94 873 brl.
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Hin opinbera rúmlestatala skipaskrárinnar er samsett af mælingum skv. gömlum
reglum og nýjum, sem gengu í gildi áriö 1967 fyrir ný og endurmæld skip. Gerð
hefur verið tilraun til samræmingar á stærðarmati eftir reynslu af endurmælingum
skipa af mismunandi stærðum og gerðum. Kemur fram talsvert mismunandi þróun
eftir mati skv. gömlu og nýju reglunum, þar sem mestu munar um hlutfallslega
niðurfærslu mats skuttogaranna, sem valda svo til allri stækkun flotans. Sé rakið
frá árinu 1969, þegar lágmarki var náð við rýrnun síðutogaraflotans, áður en skuttogararnir tóku að streyma að, er sainanburður rámlestatölu skv. gömlu og nýju
reglunum sem hér segir:
Itúmlestir
Arslok

1969 .......
1970 .......
1971.......
1972 .......
1973 .......
1974 .......

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

Visitölur

Garolar
reglu r

Nýjar
reglur

Gamlar
reglur

Nýjar
rcglur

Visitala
tengd
1971

80 837
80 912
84 464
92 116
106 062
116 724

71812
71 719
74 541
80 131
89 685
95854

100.0
100.1
104.5
114.0
131.2
144.3

100.0
99.9
103.8
111.6
124.9
133.5

100.0
100.1
104.5
112.3
125.7
134.4

Vísitölurnar sýna hlutfallslega þróun rúmlestafjöldans skv. fyrri dálkunum,
þ. e. skv. umreikningi til hreins grundvallar eftir gömlu og nýju reglunum. Loks
er sýnd sú tenging þessara tveggja reikningshátta á árinu 1971, sem væntanlega
verður stuðst við framvegis, þar sem ógerlegt er að reikna hinn nýja grundvöll allar
götur aftur í tímann né heldur að halda áfram umreikningi til hinna gömlu reglna
ár frá ári héðan af.
1 þessu sambandi er vert að leita samanburðar við þróun verðmætis flotans á
föstu verðlagi, þ. e. eftir afskriftir fyrir sliti og úreldingu, og er hér stuðst við svonéfnt þjóðarauðsmat frá Þjóðhagsstofnun, á verðlagi ársins 1974:
Pjóðarauðsmat fiskiskipaflotans
Vísitala
Millj. kr.

Arslok: 1969
1970
1971
1972
1973
1974

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

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

14 844

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

15 468
16 264
18 731

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

24 002

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

27 462

100.0
104.2
109.6
126.2
161.7
185.0

Þannig kemur langmest aukning fram á verðmætismælikvarða. Stafar það af
uppyngingu flotans við hina miklu aukningu, en gæti auk þess hent til þess, að
hinar gömlu mælieiningar hafi veitt góða vísbendingu um virði eða kostnað.
Samsetning fiskiskipaflotans skv. umreikningi til nýrrar mælingar er sem
segir:
Bátar ....................................
Skuttogarar ...........................
Síðutogarar ...........................
Hvalveiðiskip .......................

Fjöldi

Br. rúml.

Brl. %

845
54
7
4

60 088
28180
5 676
1 910

62.7
29.4
5.9
2.0

Alls 910

95 854

100.0

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

Þannig nema togararnir nú 35.3% alls flotans, þótt miðað sé við nýju mælireglurnar, en mundu nema um 39.4%, hefði gömlu reglunum verið við haldið.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Hér að framan var getið vátryggingarverðmætis fiskiskipastólsins um áramót
að fjárhæð 33 159 m.kr. Við gengisbreytinguna í febrúar var mat skipa yfir 100 brl.
fært upp, og er verið að meta flota smærri báta tilsvarandi. Má vænta þess, að
endurmat þetta leiði til þess, að flotinn um áramót teljist þannig allt að 38 000 m.kr.
virði.
Landbúnaðaráætlanir.
Áætlanagerð á vettvangi landbúnaðar hefur landbúnaðarráðuneytið ákveðið að
láta til sín taka í samvinnu við Búnaðarfélag íslands, Framleiðsluráð landbúnaðarins, Stéttarsambands bænda, Framkvæmdastofnun ríkisins og Landnám ríkisins.
Áður hafði áætlanadeild Framkvæmdastofnunar unnið verulegt undirbúningsstarí
að áætlunargerðinni, einkum með athugunum á innlendri eftirspurn landbúnaðarvara og þar með á svigrúmi hins innlenda markaðar, en skýrsla þess efnis kom
út í september 1973. Eftir nokkurn undirbúning ritaði landbúnaðarráðuneytið stofnuninni bréf hinn 18. apríl 1974 þess efnis, að stofnunin tilnefndi fulltrúa í samstarfsnefnd um áætlanagerð á sviði landbúnaðar. Hefur forstöðumaður áætlanadeildar síðan átt aðild að nefnd þessari.
Áætlanagerð um landbúnað flokkast einkum i tvennt, annars vegar heildaráætlun um þróun landbúnaðarins í samverkan við aðra helstu þætti þjóðarbúskaparins og hins vegar áætlanir um afmörkuð landbúnaðarsvæði, þar sem sérstök
vandamál stöðnunar og byggðaröskunar steðja að. Þetta eru eins konar byggðaáætlanir á sviði landbúnaðarins og eru í verkahring Landnáms ríkisins, m. a. í samvinnu við Framkvæmdastofnunina. Dæmi um þess háttar áætlanir eru Inn-Djúpsáætlun, sem telst ná til áranna 1973—’78, og Hólsfjallaáætlun, sem nú er unnið að.
Áður en lengra væri gengið í að hleypa af stokkunum þess háttar séráætlunum, sem
kalla til sérstakrar aðstoðar umfram abnenna reglu, þótti rétt að kanna á almennum
grundvelli hugsanlegt tilefni slíkra áætlana víða um land, bæði þar sem beiðni
hefur borist um það og annars staðar, þar sem líkt er ástatt. Er nú unnið að þeim
athugunum á vegum nefndarinnar. Áætlanadeild hefur veitt Landnámi ríkisins talsverða aðstoð við undirbúning séráætlana af þessu tagi og þá tengt það hliðstæðu
starfi að byggðaáætlunum.
Hin ahnenna landbúnaðaráætlun er að sjálfsögðu viðameira verkefni og mun
væntanlega verða til samfelldrar meðferðar og endurskoðunar næstu árin. Framhaldsathuganir á vegum ráðuneytisins hafa staðfesl fvrri spár á vegum áætlanadeildar um þröng mörk hins innlenda markaðar. Að sama skapi er brýnt að beina
kröftunum að nýjum eða vannýttum framleiðslugreinum, aukinni fóðurframleiðslu
í stað hins innflutta, svo og að bættri og fyllri vinnslu afurðanna. Hafa áætlanir
um þessa þætti verið til meðferðar að undanförnu og munu væntanlega hljóta vaxandi forgang framvegis. Mikil þörf framkvæmda í búrekstrinum sjálfum hlýtur þó
einnig að segja til sin vegna endurnýjunar eigna og eðlilegrar hneigðar til bústækkunar á smærri býlum. Unnið er að því á vegum nefndarinnar að meta þessa þörf
til samanburðar við hið takmarkaða svigrúm fyrir afurðaauka á innlendum markaði.
Iðnþróunaráætlun.
Svo sem greint var frá í ársskýrslu 1973 skipaði iðnaðarráðuneytið á því ári
sérstaka nefnd til þess að starfa að álitsgerð og áætlunargerð um iðnþróun í framhaldi af starfi sérfræðinga Sameinuðu þjóðanna á því sviði. Skyldi nefndin jafnframt bafa frumkvæði um að hrinda ýmsum hugmyndum þar að hitandi í frainkvæmd. Var forstöðumaður áætlanadeildar skipaður í nefndina til þess að koma á
tengslum milli þess starfs, sem fram fer hjá nefndinni og í áætlanadeild. Með hliðsjón af því var hafið í deildinni starf að mati á þróunarviðhorfum iðnaðargreina
með hliðsjón af sennilegri þróun eftirspurnar, markaðshlutdeild iðnaðarins á innlendum markaði, framleiðniþróun o. s. frv. Leiða athuganir þessar til sennilegrar
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niðurstöðu um þróun framleiðslu og mannafla og geta lagt nokkurn grundvöll að
mati fjárfestingarþarfa.
Starfið á vegum Iðnþróunarnefndar hefur greinst i a. m. k. þrjá höfuðþætti:
í fyrsta lagi að taka afstöðu til ýmissa almennra stefnumála varðandi opinber afskipti og fyrirgreiðslu við iðnaðinn, skipulag stofnana i þágu iðnaðarins o. þ. h.,
í öðru lagi að koma upp starfshópum til sérstakra athugana og hagræðingaraðgerða
á vegum einstakra iðnaðargreina, og í þriðja lagi að leggja drög að tölulegum áætlunum um helstu hagrænar stærðir iðnaðarins. Það er einkum á þessu sxðast greinda
sviði, að áætlanadeild hefur lagt talsvert af mörkurn til nefndarstarfsins. Unnar
hafa verið spár um mannaflaþróun iðnaðarins og annarra helstu atvinnugreina,
svo og urn fjárfestingarþörf iðnaðarins. Þar sexn frumálitsgerð Iðnþróunarnefndaxer nú því sem næst lokið og verðux- væntanlega birt á næstunni, þykir ekki rétt að
reifa efni ofangreindra spáa að svo stöddu.
A þessu stigi hafa aðeins verið tök á að sexnja spár á vegum nefndarinnar um
þróun iðnaðarins í grófustu höfuðdráttum. Er því mikið framhaldsverkefni óunnið,
en ekki er að svo stöddu ljóst, hvort og hve lengi umboð nefndarinnar verður framlengt. Hvort sem það verður á vegum nefndarinnar eða verður tekið upp sjálfstætt
á vegum Framkvæmdastofnunarinnar, er nauðsynlegt að taka til nánari yfirvegunar þær kannanir á horfum einstakra iðnaðargreina, sem unnar hafa verið í áætlanadeild og nú er senn lokið í fyrstu umferð. Er þá fyrir höndum að gera innbyrðis
samanburð milli iðnaðargreinanna og meta heildarniðurstöður. Verður enn ekki
fullyrt, hve langt verður komist, þar sem hagskýrslugrundvöllur flestra talnaraða er
á ýmsan hátt fremur veikur og vafasamt, í hvaða mæli þær standa undir beitingu
tölfræðilegra könnunaraðferða.
Opinberar framkvæmdaáætlanir.
Áætlanir urn framkvæmdir hins opinbera hafa ekki verið á verkefnaskrá áætlanadeildar í heillegu og skipulegu formi, frá því að deildin hætti árið 1973 að eiga
aðild að árlegum framkvæmda- og fjáröflunaráætlunum ríkisins. Að þeim er þó
unnið í samhengi einstakra landshlutaáællana, einkum þó að því er varðar saingönguframkvæmdir, sem í vissum tilvikum eru viðfangsefni séráætlana á landshlutagrundvelli. Hefur kornist á margháttað samráð og samstarf við stofnanir samgöngumála, ekki aðeins á landshlutagrundvelli, heldur einnig á ahnennum vettvangi þessara inála. Þannig hefur áætlanadeild haldið áfram að gera spár til skamms
og langs tíma urn bifreiðaeign landsmanna og átt samstarf við Vegagerð ríkisins
um samningu tekjuáætlunar Vegasjóðs. Saniráð eða samvinna hefur verið höfð við
Vegagerð ríkisins um arðsemismat einstakra stórra framkvæmda og leitað frekari
samvinnu um almennt arðsemismat á grundvelli „vegrammans“, þ. e. heildaryfirlits
hugsanlegra vegbóta á fyrirliggjandi vegleiðum. Svipuðu máli gegnir, þó í nokkuð
takmarkaðra mæli, um framkvæmdaáætlanir hafnamála og flugmála. Skv. hafnalögum ber að leita álits Framkvæmdastofnunarinnar á æskilegri heildarstærð hafnaáætlunar. Til þess að veita slíku mati nokkurn samanburðargrundvöll var samið
yfirlit um hafnaframkvæmdir færðar til fasts verðlags 1961—1974, skiptar á landshluta, framkvæmdaflokka og áætlunartímabil, og komu niðurstöðurnar fram í hafnaáætlun 1975—’78. Þá var að fyrirlagi samgönguráðuneytisins unnið með Hafnamálastofnun ríkisins og Hafnasambandi sveitarfélaga að athugun á því, „á hvern hátt
heppilegast væri að vinna að heildarathugun og tillögum um hafnamál Suðurlands“.
Er það mál nú koinið til sérstakrar nefndar.
Frá því í nóvember 1973 hefur áætlanadeild annast aðild að norrænni samstarfsnefnd um hagrænar rannsóknir á sviði samgöngumála. Árið 1974 hélt nefndin
6 fundi, og sótti fulltrúi stofnunarinnar 3 þeirra. Auk þess voru tvisvar haldnar
fræðilegar ráðstefnum (seminör), og hafa fulltrúar af íslands hálfu sótt báðar
þeirra og var í einu tilviki lagt til framsöguerindi. Viðfangsefni nefndarinnar hafa
einkum verið að undirbúa ráðstefnuhald og hafa uppi almennt saniráð um hag-

1796

Þingskjal 777

rænar samgöngurannsóknir og gagnkvæma kynningu rannsóknarverkefna. Þær tvær
ráðstefnur, sem Islendingar hafa tekið þátt í á árinu 1974, fjölluðu um eftirgreind
efni: 1. Samgönguskipulagning sem þáttur í mótun virkrar byggðastefnu. 2. Þróun
hafna og samgangna á sjó á Norðurlöndum. Á vegum nefndarinnar hefur verið
hreyft hugmynd um ráðstefnu hérlendis á næsta ári, er fjalla mundi um samgöngukerfi á norðurslóðum með sérstakri áherslu á þá hugmynd að nýta hringveginn um
landið sem kjarna í samstilltu flutningskerfi.
Þéttbýlissveitarfélög landsins hafa síðustu árin unnið að gerð áætlana um
varanlega gatnagerð, þ. e. götur með bundnu slitlagi. Hafa landshlutasamtökin beitt
sér fyrir samstilltu átaki í þessum efnum og leitað heildstæðrar lausnar á fjármögnunarvandanum. Mynduðu landshlutasamtökin á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum sérstaka samstarfsnefnd um þessar aðgerðir, og sneri nefndin
sér m. a. aðila til Framkvæmdastofnunarinnar til að leita liðsinnis við áætlanagerð
og fjármögnun. Af þessu tilefni tók áætlanadeild saman yfirlitsskýrslu: „Áætlanir
sveitarfélaga um gatnagerð i þéttbýli og fjármögnunarhugmyndir“, og kom skýrslan út fjölrituð í janúar 1975. Skýrslan náði ekki til Reykjavíkur eða Reykjaness, en
niðurstöðutölur annarra landshluta voru sem hér segir miðað við verðlag 1. janúar
1975:
Vesturland .................................. ..................................
Vestfirðir...........'.......................... ..................................
Norðurland .................................. ..................................
Austiirland ................................ ..................................
Suðurland .................................... ..................................

767 m.kr.
1219 —
1629 —
1429 —
729 —

Samtals 5 773 m.kr.
Áætlun um Vestmannaeyjar var ekki tilbúin, en að kostnaði þar meðtöldum
nemur áætlun um Suðurland nálægt 1 000 m.kr. og heildin rúmum 6 000 m.kr. Áætlun
um Austurland var heldur ekki fullbúin og því fyllt í þá eyðu með grófri áætlun.
Af þessum sökum er áformað að endurskoða skýrsluna hið fyrsta. Skýrslan hefur
eigi að síður komið að góðum notum við umræður um lausn fjármögnunarvandans.
Hefur stjórn Framkvæmdastofnunarinnar þegar mótað afstöðu sina um stuðning
Byggðasjóðs með láni allt að 25% kostnaðar gegn tryggingu í skuldabréfum væntanlegra gjaldenda gatnagerðargjalda.
Húsnæðisáætlanir.
íbúðabyggingar nema að jafnaði milli 25% og 30% heildarfjárfestingar. Þær
eru þannig veigamikill þáttur í heildarsamhengi fjárfestingar og fjármögnunar. Er
góð og hagkvæm nýting fjármagns til húsnæðismála því mjög þýðingarmikil þjóðhagslega séð, en á hinn bóginn hefur uppfylling húsnæðisþarfanna mikið beint velferðargildi. Á síðustu árum hefur vaknað skilningur fyrir áhrifum húsnæðismála
á byggðaþróun. Af þessum sökum hefur frá upphafi verið stefnt að því, að Framkvæmdastofnunin léti sig þessi mál varða og leggi m. a. lið sitt í formi áætlunargerðar.
í ársskýrslunni 1973 er greint frá aðstoð áæætlanadeildar við samningu áætlunar
á vegum Húsnæðismálastofnunar um úthlutun sérstakra lána til byggingar 1000
leiguíbúða á vegum sveitarfélaga á 5 árum. Verk þetta var þó að meiri hluta unnið
á árinu 1974. Að lyktum tók Húsnæðismálastofnunin einhliða ákvörðun mn úthlutunina, með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum, en án beins samráðs við Framkvæmdastofnunina.
Meginverkefnið á þessu sviði árið 1974 var þó undirbúningur almennrar spár
um þróun íbúðaþarfarinnar í heild og eftir landshlutum. Á grundvelli mannfjölda-
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spár áætlanadeildar var unnin spá um fjölgun fjölskyldukjarna og einstaklinga,
ógiftra og áður giftra. Með hliðsjón af hérlendri reynslu og á Norðurlöndum var
unnin spá íbúðaþarfar í mismunandi tilvikum „íbúðatíðni“ miðað við hlutaðeigandi hópa. Enn fremur var kannað samhengið milli þróunar þjóðartekna og íbúðabygginga og gerð spá skv. því til samanburðar við og staðfestingar á spá skv. fyrrgreindu leiðinni. Þegar þetta er ritað, tiggja niðurstöðurnar fyrir í skýrsluformi til
umræðna milli hlutaðeigandi aðila um samningu og útgáfu áætlunar á þeim grundvelli. Auk þess að áætla, svo sem gert hefur verið, fjölda ibúðareininga og heildarfjármagn Lil íbúðabygginga, virðist æskilegt að nýta þann grundvöll til þess að
áætla stærðasamsetningu íbúða, félagsleg form og aðild að byggingu þeirra, samsetningu fjármögnunar og getu bvggingarstarfseminnar til að anna verkefninu,
skipulag hennar og hagræðingu.
Byggðaáætlanir.
Nokkur viðamikil verkefni byggða- eða landshlutaáætlana liafa verið í gagni
hjá áætlanadeild. Hefur reynst æðiþungt undir fæti að koma sumum þessara verkefna áfram og ber þar margt til. Að byggðaáætlunum er að sjálfsögðu ekki unnið
sjálfra þeirra vegna, heldur er þeim ætlað að vera starfstæki við mótun stefnunnar
í byggðamálum i nánari framkvæmdaatriðum og vera til hliðsjónar við ráðstöfun
fjármagns til þeirra mála. Byggðaáætlunum hefur fram til þessa verið valið æðistórt
snið, við það miðað að draga alla belstu áhrifaþætti byggðaþróunar í eina heildarmynd fyrir hlutaðeigandi landshluta. Þetta gerir mjög háar kröfur til skýrsluefnis
og til skipulegrar og Ijósrar meðferðar mála af hálfu opinberra aðila, sem um einstaka málaflokka fjalla. Áætlanagerð með þessu sniði tekur óhjákvæmilega langan
tíma, og hefur á stundum reynst örðugt að halda starfskröftum til samfelldrar
vinnu svo lengi. Þær starfsaðferðir, sem nú eru notaðar, mega enn teljast á tilraunastigi, bæði hér á landi og erlendis. Að lokinni grundvallarúttekt landshluta
í formi þeirra áætlana, sem nú er að unnið, má því búast við, að reynt verði að
beita öðrum starfsaðferðum, m. a. með hnitmiðaðra mati einstakra framleiðslu- og
þjónustutækifæra og athugunum á þeim kjörum, sem þeim þarf að búa, svo að lifvænleg geti talist.
Raunar er það þegar svo, að áætlanadeild starfar að byggðamálum með ýmsum
öðrum hætti en með formlegum byggðaáætlunum. Þannig er hraðfrystihúsaáætlunin,
sem lokið var í fyrra, jafnframt í rauninni safn byggðaáætlana i þeirri grundvallargrein. í framhaldi af því og af tilefni hinna illvígu fjárhagsörðugleika í sjávarútvegi, sem hófust fvrir ári og koma harðast niður á hinum veikari útgerðarstöðum,
hafa verið gerðar sérathuganir á vandamálum sumra þessara útgerðarstaða, að
jafnaði i samvinnu við lánadeild stofnunarinnar og hagdeildar viðskiptabankanna.
Enn fremur hafa verið gerðar athuganir á rekstrarhorfum fyrirtækja í iðnaði og
ýmiss konar upplýsingar veittar öðrum aðilum, sem að byggðamálum starfa.
Framvinda byggðamála.

Áður en lengra sé haldið, þykir rétt að gera örstutta grein fyrir almennri framvindu eða þróun byggðamála. Sii þróun er ekki síst metin með hliðsjón af mannfjöldaþróun, meðaltekjum o. þ. h. almennum hagstærðum. Til þess að veita nokkra
yfirsýn yfir framvinduna eru í viðauka birtar nokkrar töflur um þessi efni.
Siðustu tvö árin, 1973 og 1974, hefur náðst mjög veigamikill árangur í mynd
hagstæðari byggðaþróunar, hvort sem metið er á mælikvarða mannfjöldaþróunar
eða meðaltekna. Þróunin hefur þó gengið nokkuð misjafnt yfir landshlutana, en
hvergi sýnt stöðnun eða fólksfækkun nema á Vestfjörðum.
Mat mannfjöldahreyfinga árin 1973—’74 er verulegum vandkvæðum bundið
vegna flutninga Vestmanneyinga til lands og flestra þeirra út aftur. Af mannfjölda
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þar í árslok 1972, 5 303 manns, höfðu 4 384 snúið aftur í árslok 1974, svo að 919
voru eftir á meginlandinu. Miðað við meðalfjölgun landsmanna hefði Vestmanneyingum fjölgað í 5 437 í árslok 1974. svo að á þann mælikvarða sátu 1 053 þeirra
eftir á meginlandinu. Er sá fjöldi einkum niður kominn á höfuðstaðarsvæðinu,
Suðurlandi og Reykjanesi, en ekki verður séð nákvæmlega, hve margir á hverju
svæði, þar sem aðeins brottflutningar eru aðgengilega skráðir, 1 426 manns til
annarra landshluta bæði árin, en ekki mótseltir flutningar, þ. á m. endurflutningar
þeirra, sem brottskráðust fyrra árið.
í mannfjöldatöflum í viðauka eru sýndar raunverulegar skráningatölur, þó
bráðabirgðatölur fyrir árslok 1974. Með tilliti til hins sérstaka eðlis Vestmannaeyjaflutninganna og þess, að stefnt er að fullri endurreisn Vestmannaeyjabyggðar, þykir
gefa réttari mynd að miða við eðlilega meðalfjölgun þar og skipta ofangreindum
nettómun, 1 053 manns, til frádráttar öðrum svæðum i hlutfalli brúttóflutninga.
Keraur þá fram eftirgreind niðurstaða um leiðrétta fólksfjölgun 1973 og 1974:
„Leiðrétt“ fólksfjölgun %
1973—’74
1974
1973

Höfuðstaðarsvæði ............................ ................
Reykjanessvæði ................................ ................
Vesturland ...................................... ................
Vestfirðir ...........................................................
Norðurland vestra ........................... ................
Norðurland eystra ........................... ................
Austurland ....................................... ................
Suðurland án Vme.............................................
Vestmannaeyjar ............................... ................

0.89
2.20
1.69
0.45
1.19
1.93
1.89
2.65
(1.29)

1.13
2.20
0.89
-r-0.52
0.78
1.16
1.10
3.43
(1.23)

Samandregið:
Höfuðst. og Reykjanessv................... ................
Aðrir landshlutar ........................... ................
Allt landið......................................... ................

1.01
1.70
1.29

1.23
1.22
1.23

2.02
4.45
2.60
-hÖ.01

1.98
3.12
3.01
6.16
(2.53)
2.25
2.95
2.53

Hér blasir við, að höfuðstaðarsvæðið, meginaðdráttarsvæði landsins, sem magnast hefur sjálfkrafa að vexti og taldi um 116 þús. manns 1974, hefur bæði árin
vaxið um 10% hægar að fólksfjölda en landið í heild, en aðeins um % af vaxtarhraða annarra landshluta i heild. Kemur fram, að næstliggjandi svæði, Reykjanes
og Suðurland, búa jöfnum höndum að svo góðum atvinnuskilyrðum og greiðum
aðgangi góðra vega að höfuðstaðarsvæðinu, að búsetuskilyrði þar þykja fýsileg,
enda er hlutfallsvöxtur þessara svæða tvö- til þrefaldur á við höfuðstaðarsvæðið á
leiðréttan mælikvarða. Mun þó hafa ráðið nokkru hér um, i hvaða mæli Vestmanneyingar hafa tekið upp húsnæði á höfuðstaðarsvæðinu og teppt þannig hugsanlegan
aðflutning.
Reykjanessvæðið stendur að ýmsu leyti í nánustu sambandi við höfuðstaðarsvæðið. Séu þau svæði tekin til samanburðar við aðra landshluta til samans, kemur
fram mun hagstæðari þróun hinna siðargreindu fyrra árið, en jafnvægi síðara
árið. Að landsbyggðin skuli hafa haldið þannig til jafns við miðþyngdarsvæði landsins, sem eðlilega og venjulega hefur mikið aðdráttarafl, hlýtur að teljast stórvægilegur árangur, sem ástæða væri til að leita nánari skýringar á. Vafalaust á almennur
uppgangur og uppbygging sjávarútvegsins hér mikinn hlut að máli, einkum öflun
skuttogara og efling hraðfrystihúsa á hinum ýmsu útgerðarstöðum um landið, enda
eðlilegt að þau áhrif séu sterkari fyrra árið, áður en á móti tók að blása. Hér virðist
einnig mega greina áhrif byggðastefnu í margvíslegum myndum, ekki sist með eflingu Bvggðasjóðs og sérstökum útlánum hans til byggðamála.
Af landshlutum utan höfuðstaðar- og Reykjanessvæðis hefur Suðurland fleytt
rjómann af fjölguninni. Má rekja það til áhrifa stórra orku- og hafnarframkvæmda.
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óbeinna áhrifa af aðstreymi Vestmanneyinga og góðs vegarsambands, og koma þessar
ástæður heim við það, að vöxturinn er öflugri síðara árið, gagnstætt því sem á sér
stað um hina ytri landshlutana. Næst því koma Norðurland eystra og Austurland
best út, og nokkurn veginn jafnt, fyrra árið mun hagstæðar en landsheild, en síðara
árið aðeins lakar. Endurreisnaraðgerða var hvað mest þörf víða um Austurland,
og marka þær aðgerðir þvi væntanlega hvað skörpust skil þar. Að auki kunna
bættar samgöngur við opnun hringvegar og vegabætur skv. samgönguáætlun Austurlands að hafa haft nokkra þýðingu í þessu sambandi. Norðurland eystra nýtur
einkum styrks Akureyrar og vaxtar sumra hinna smærri útgerðarstaða.
Vesturland hafði óvenjulega óhagstæða afstöðu til annarra landshluta, þó til
muna ofan landsmeðaltals fyrra árið, en nokkru lakara síðara árið. Kom þar einkum
til, að fólksfjöldi útgerðarstaðanna utan á Snæfellsnesi snerist til fækkunar 1974. Á
Norðurlandi vestra hefur einnig orðið fjölgun, sem var nærri landsmeðaltali 1973,
en um % þess 1974.
Aðeins á Vestfjörðum hefur orðið stöðnun, þ. e. jafnmikil fækkun síðara árið
og fjölgun nam fyrra árið. Fækkunin varð einkum á ísafirði, Flateyri og Bíldudal
á móti nokkurri fjölgun annarra staða. Framhald á fólksfækkun á Vestfjörðum, í
kjölfar áratuga reynslu af fækkun i þeim landshluta, hlýtur að vera áhyggjuefni.
Skorti á atvinnu og tekjum er ekki til að dreifa, nema þá í einstaka undantekningum,
enda voru meðaltekjur virkra framteljenda á Vestfjörðum 1973 jafnháar og á öllu
landinu. Hins vegar kreppa að sömgönguleysi og einangrun, og er vert að minnast
þess í sambandi við þá miklu og nokkuð einhliða áherslu, sem nú er lögð á hringvegarframkvæmdir.
Af samanburði meðalbrúttótekna framteljenda eftir skattumdæmum við samsvarandi töflu f ársskýrslu 1972 (18. töflu) kemur fram, að meðaltekjur um landið
hafa jafnast mjög milli 1971 og 1973. Árið 1971 voru 3 umdæmi með 10% hærri
meðaltekjur að óvegnu meðaltali en landsmeðaltal, en 6 umdæmi með 10.3% lægri
meðaltekjur. Árið 1973 voru 3 umdæmi með 7.3% hærri meðaltekjur og 5 umdæmi
með 8.8% lægri meðaltekjur, en Vestfirðir með tekjur jafnar landsmeðaltali sem
fyrr sagði. Hér hefur orðið veruleg þrenging bilsins milli landshluta með tekjur
yfir og undir meðaltali.
Norður-Þingeyjarsýsluáætlun.
Áætlunargerð þessi hófst í apríl 1973 og tók Verkfræðiþjónusta Guðmundar
Óskarssonar að sér verkefnið, en með hjálp ýmiss konar gagna og aðstoðar frá
áætlanadeild. Mest var unnið að áætluninni árið 1974, og var samningu skýrslu
ásamt tillögudrögum að heita má lokið um áramót. Kom skýrslan út í mars 1975
undir heitinu: ,.ByggðaþróunaráætIun Norður-Þingeyjarsýslu. — Skýrsla og tillögudrög“, Hefur skýrslunni að svo stöddu aðeins verið dreift til umsagnaraðila og er
til athugunar hjá stjórn stofnunarinnar, en ekki til birtingar fyrr en um hana hefur
verið fjallað á þeim vettvangi. Auk Norður-Þingeyjarsýslu hefur komið til álita,
að áætlunin næði einnig til Skeggjastaðahrepps og Vopnafjarðarhrepps i NorðurMúlasýslu, enda myndar svæðið að þeim meðtöldum nokkuð eðlilega heild. Um þetta
atriði þurfa þessir hreppar fvrst að taka ákvörðun.
Austurlandsáætlun.
Áætlunargerð þessi hófst einnig vorið 1973, og hefur hún verið unnin á vegum
Hagvangs hf. í samráði við áætlanadeild. Tafir urðu á verkinu á siðasta ári vegna
starfsmannaskipta og örðugleika á að ná öllu þvi efni saman, sem upphaflega var
fyrirhugað. Varð að ráði að skipta skýrsluefninu í tvennt til útgáfu, og hafa hina
almennu haglýsingu o. þ. h. í fyrri hluta, en nánari greinargerð og tillögur i síðari
hluta. Hefur síðan verið settur kraftur á vinnuna við fyrri hlutann, og er honum
nú að ljúka til útgáfu.
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Norðurland vestra og Strandir.
Sams konar örðugleikar hafa verið við þessa áætlunargerð vegna mannaskipta
og við töku ákvarðana um efnisskil við útgáfu. Hefur sama orðið upp á teningnum,
að almennt skýrsluefni er skilið frá til útgáfu á næstunni.
Vestfjarðaáætlun.
Áætlun þessi er meira á frumstigi en hinar fyrr greindu og hefur gengið með
hléum vegna mannaskipta. Fram á haustið 1974 var unnið að úttekt ýmissa málaflokka, svo sem samgöngumála, verslunarinála, og sláturhúsamála o. fl. Hafa bráðabirgðaskýrslur þess efnis verið tit alhugunar hjá Fjórðungssambandi Vestfirðinga.
Áætlanadeild var ásamt framkvæmdaráði til samráðs um Inn-Djúpsáætlun, sem
samin var af Landnámi ríkisins og stóð athugun á sláturhúsamálum og þætti Djúpbátsins í samgöngumálum m. a. í sambandi við þá áætlunargerð. Starfskraftar mega
nú teljast tryggðir til að taka Vestfjarðaáætlun aftur upp af fullum krafti.
Vesturlandsáætlun.
Starf að þessu viðfangsefni byrjaði á árinu 1974. Fluttu starfsmenn áætianadeildar þrjú erindi um mismunandi þætti áætlunarstarfsins á aðalfundi Samtaka
sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi 1.—2. nóv. 1974 og lögðu þar fram viðamikið
skýrsluefni um mannfjölda, mannafla, tekjumyndun, atvinnumál, samgöngumál og
húsnæðismál. Síðan hefur verið nokkur hægagangur á þessu verkefni, bæði sökum
tafa við gagnaöflun og timabundins forgangs annarra verkefna, sbr. næsta lið hér
á eftir.
Samgönguáætlun Norðurlands.
Áætlunarverki þessu hefur dvalist óhóflega lengi hjá áætlanadeild, ekki þó
vegna tafa við vinnslu þess, þar sem yfirlitsskýrsla um það lá fyrir hlutaðeigandi
ráðuneytum snemma árs 1974. Hefur verið tregt um ákvarðanir stjórnvalda um
áætlunina í heild sinni til langs tíma, þannig að áætlunin hefur aðeins verið afgreidd til 1—2ja ára í senn. Mynda þessir starfshættir mjög óæskileg skilyrði til
áætlunargerðar, þar sem verðlag og aðrar viðmiðanir eru á hverfandi hveli, svo að
áætlunina hefur þurft að vinna upp aftur og aftur, jafnvel þótt meginefnið sé litið
breytt.
Framkvæmdaþörf í samgöngumálum Norðurlands er svo hátt hlutfall af heildarþörf alls landsins, að ekki er auðið að taka um þær ákvarðanir án náinnar hliðsjónar af gangi framkvæmda í heild. Gleggst liggur framkvæmdaþörf vegamála
fyrir. Miðað við verðlag í ágúst 1974 var arðbær þörf vegaframkvæmda innan
ramma Norðurlandsáætlunar frá 1975 fram til 1980 metin 4 860 m.kr. Samsvarandi
lausleg áætlun um þörf á landinu öllu nam um 20 000 m.kr. Sé hins vegar miðað
við bundið slitlag á leiðinni að vestan til Akureyrar og á öllum leiðum, sem nú er
miðað við að leggja sem hraðbrautir, nær mat Norðurlandsframkvæinda 7 235 m.kr.
á sama verðlagi. Samsvarandi forsenda mun ekki valda eins mikilli hlutfallshækkun
fvrir landið allt, en væntanlega a. m. k. upp í 25 000 m.kr. Frá þessu verðlagi hefur
bæst við kostnaðarhækkun, sem áætla má um 27%.
önnur verkefni.
Ekki verða öll verkefni áætlanadeildar heimfærð undir einhverja eina framangreindra greina áætlanagerðar. Sum verksvið snerta fleiri þeirra samtimis, en önnur
eru utan þeirra.
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Mannfjöldi, mannafli, tekjur o. fl.
Unnið er stöðugt að úrvinnslu heimilda um þessi efni til nota við hinar ýmsu
landshlutaáætlanir og atvinnugreinaspár. Á grundvelli þessarar úrvinnslu hefur
áætlanadeild einnig annast árlega skýrslugjöf þessa efnis til OECD. Samdar hafa
verið langtímaspár um þróun mannfjölda og mannafla, sem ýmsir aðilar utan stofnunarinnar hafa haft not af. Um nokkurt skeið hefur verið ætlunin að birta þetta
efni sérstaklega, en það hefur dregist, m. a. vegna þeirra endurskoðana, sem starfið í iðnþróunarnefnd hefur gefið tilefni til.
Þar sem þessi efniviður veitir einna gleggstar upplýsingar um þróun atvinnuvega og landshluta, fylgja nokkrar töflur þar að lútandi með í viðauka hér á eftir.
Fjárfestingarmál eru eitt meginviðfangsefni Framkvæmdastofnunarinnar, og
tengjast atvinnuvegamál og byggðamál á þeim vettvangi. Starfsemi áætlanadeildar
og lánadeildar tengist og sérstaklega við gerð útlánaáætlana Framkvæmdasjóðs og
annarra fjárfestingarlánasjóða, og hefur verið lögð vaxandi áhersla á það samstarf
milli deildanna. Til þess að uppfylla þarfir þessa verksviðs sómasamlega og leggja
með því traustan grunn að stefnumótun í fjárfestingarmálum, þyrfti að vinna
miklum mun meira að almennum samanburði á arðsemi og gildi fjárfestingar,
umfram það sem formlegar áætlanir ná til, svo og að rekja Ijóslega allt samhengi
fjármögnunar og fjárfestingar.
Til þess að hefja þetta starf, þótt á ófullkomnum heildargrundvelli væri, voru
í ársskýrslu 1972 birtar töflur 7—9 um fjármögnun fjármunamyndunar, lánveitingar sjóðakerfis til fjármunamyndunar og uppruna fjármagns til fjármunamyndunar, allar miðaðar við árið 1972.
Þessi töflugerð hefur verið tekin hér upp aftur fyrir árið 1974 á sama grundvelli og var notaður fyrir árið 1972.
Tafla 5 sýnir fjármögnunina beint til fjármunamyndunar, þ. e. eins og hún
horfir við framkvæmdaaðilum. Er fjármunamynduninni aðeins skipt í þrjá aðalflokka: atvinnuvegi, ibúðarhús og opinberar framkvæmdir. Eftir fjármögnunartegundum skiptist heildin þannig, að eiginfjármunamyndun og sparnaður framkvæmdaaðila telst nema 23.2% (sbr. fyrirvara í töfluskýringum), opinberar fjárveitingar og framlög beint til framkvæmda 15.3% og lánsfjármögnun 61.5%. Hlutföll þessi eru allmisjöfn innbyrðis, einkum milli opinberra og annarra framkvæmda,
og má sjá ýmis önnur hlutföll út úr töflunni.
Sérstaka athygli hlýtur að vekja eiginfjármyndun í mannvirkjum hins opinbera, sem er neikvæð um 863 m.kr. Þetta táknar, að jafnstór hluti af lántökum opinberra aðila hafi verið notaður til að greiða eldri lán, til eignakaupa (eignatilfærslna)
eða til að fjármagna rekstrarkostnað (rekstrartap), en ekki til að fjármagna fjármunamyndun.
Þrátt fyrir lykilþýðingu stofnlána í fjármögnuninni námu lánveitingar sjóðakerfisins ekki nema 24.1% eða 10 403 m.kr. miðað við 43 230 m.kr. fjármunamyndun
(sbr. töflu 6). Af lánum sjóðakerfisins gengu 47.5% til fjármunamyndunar atvinnuvega, 50.1% til ibúðabygginga og 2.4% til opinberrar fjármunamyndunar.
Hins vegar er hið opinbera tiltölulega stór beinn lántakandi framhjá sjóðakerfinu
og raunar einnig atvinnuvegirnir, sbr. stofnlán i töflu 5 umfram i töflu 6. Af stofnlánum sjóðakerfisins eru 41.1% frá stofnlánasjóðum atvinnuvega, 22.5% eru frá
Ryggingarsjóði rikisins (ibúðalán), 6.3% frá Byggðasjóði og 1.8% frá Lánasjóði
sveitarfélaga, eða alls 71.7% frá hinum opinberu stotfnlánasjóðum, sbr. greiðsluyfirlit þeirra. Afgangurinn, 28.3%, kemur að nokkru frá Atvinnuleysistryggingasjóði, 0.7%, en að mestu frá hinum fjölmörgu lifeyrissjóðum, 27.6% af lánveitingum sjóðakerfisins í heild.
Uppruni alls fjármagns til fjármunamyndunar er svo leiddur saman í töflu 7,
annars vegar þess, sem fer um hendur sjóðakerfisins, og hins vegar þess, sem fer
beint til framkvæmdaaðila. Með sjóðakerfinu er átt við beina stofnlánasjóði ásamt
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþlng).
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þeim félagsmálasjóðum, er hafa lánveitingar að þýðingarmesta aukahlutverki.
Uppruni fjármagns er þannig skilgreindur með tilliti til þess, í hvaða mynd það
fellur til hjá sjóðakerfinu og fjárfestingaraðilum í sameiningu. Nánari greining
þessa væri að vísu æskileg, ekki síst eftir þeim aðilum, sem reiða fjármagnið af
hendi. Að svo stöddu verður þó að nægja að vísa til þeirra heimilda, sem fram koma
annars staðar í skýrslunni.
Eigið ráðstöfunarfé framkvæmdaaðila og sjóðakerfisins nemur 15197 m.kr.
eða 35.2% af heildinni, en gerður er sá fvrirvari, að hjá fjármunamyndunaraðilum
er um fremur óvissan afgangsstærð að ræða. Innan sjóðakerfisins er sjóðmyndun
lífeyrissjóðanna þyngst á metunum, auk eiginfjármyndunar stofnlánasjóða, þ. e.
ávöxtun eigin fjárstofns þeirra. Fjárveitingar og framlög opinberra aðila, þ. á m.
af mörkuðum tekjustofnum, til sjóðakerfisins námu 3 360 m.kr. og þar með til
fjármunamyndunar alls 7 929 m.kr. eða 18.3% af heild. Þar sem fjárhæð stofnlánanna 10 403 m.kr., er í þessu yfirliti skipt eftir uppruna, en af honum er lánsfé
aðeins 3 941 m.kr., er lánsfjármögnun að sama skapi minni skv. uppruna fjármagns
en skv. beinni fjármögnun (tafla 5), eða alls 20 104 m.kr., 46.5% af heild. Um hendur
sjóðakerfisins fór 24.1 % fjármögnunarinnar og þá 75.9% beint án milligöngu þess.
Stofnlánasjóðir hins opinbera, aðrir en Byggingarsjóður, standa fyrir 11.8% fjármögnunarinnar og Byggðasjóður 5.5%, en lífeyrissjóðir og Atvinnuleysistryggingasjóður 6.8% af heild. Svo sem fyrr er að vikið, túlka þessar hlutfallstölur tæplega
þá lykilþýðingu, sem stofnlánakerfið hefur til ákvörðunar þess, hvort ráðist sé i
framkvæmdir, sem þá draga með sér ýmsa aðra fjármögnun.
Eftir þeim leiðum, sem hér hafa verið raktar, telst 12 380 m.kr. fjármögnun
vera af erlendum uppruna, eða 28.6 %, en 30 850 m.kr. af innlendum uppruna, eða
71.4%. AUar þessar tölur eiga við um árið 1974 og miðast við bráðabirgðauppgjör
fjármunamyndunar og fjármögnunar.
Starfslið.
1 ársbyriun 1974 voru að starfi í áætlanadeild 10 sérfræðingar, að meðtöldum
forstöðumanni, og 2 ritarar, eða ails 12 starfsmenn. 1 þann hóp komu skörð frá miðju
ári við það, að viðskiptafræðingur í starfi að Vestfjarðaáætlun, og síðan annar að
starfi við samgönguáætlun, fóru til annarra starfa. 1 þessi skörð var þó ekki fyllt
á árinu með ráðningu nýrra starfsmanna, heldur var reynt að ráða bót á vöntuninni með tilfærslu verkefna milli manna og ráðningu snmar- og lausamanna. Auk
þess hafði áætlanadeild verkefni i gangi hjá sjálfstæðum ráðgjafafyrirtækjum, svo
sem áður greinir.
STARFSEMI LÁNADEILDAR
Eins og greint var í fyrri ársskýrslum Framkvæmdastofnunarinnar eru Framkvæmdasjóður Islands og Byggðasjóður starfræktir innan lánadeildar. Lánadeild
tekur við umsóknum um lán úr sjóðnum, annast athugun þeirra og úrvinnslu og sér
um afgreiðsiu þeirra lána, sem samþykkt eru af stjórn stofnunarinnar.
Lánadeild sér um bökhald sjóðanna, innheimtu og önnur samskipti við lántakendur eftir þvi, sem þörf er á svo og ýmiss konar skýrslugerð um lánamál. Lánadeild annast enn fremur bókhald og gjaldkerastörf fvrir stofnunina.
Náin samskipti eru við Seðlabankann um fjáröflunarmál, auk þess sem viðskiptareikningar Framkvæmdasjóðs, Byggðasjóðs og Framkvæmdastofnunarinnar
eru hjá Seðlabankanum. Landsbankinn veitir Framkvæmdastofnuninni mikilvæga
þjónustu með skýrsluvélavinnu i þágu Byggðasjóðs.
Náin samvinna er milli lánadeildar og fjárfestingarlánasjóðanna um gerð
áætlana um fjáröflun og lánveitingar sjóðanna, eins og greint er frá i kaflanum um
Framkvæmdasjóð og starfsemi fjárfestingarlánasjóða.
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Jafnframt er haft samráð við sjóðina um athugun einstakra lánsumsókna, þegar
þörf er á, en algengt er, að fleiri en einn fjárfestingarlánasjóður taki þátt í fjármögnun þeirra framkvæmda, sem um ræðir.
Þá eru einnig náin samskipti við Atvinnuleysistryggingasjóð, sem í sumum tilvikum tekur þátt í sameiginlegri lausn fjárhagsvanda fyrirtækja ásamt Byggðasjóði. Einnig er haft samráð við viðskiptabankana um einstök lánamál, sem til
athugunar eru. Þá er og þess að geta, að náin samskipti eru við bankana um kaup
þeirra á skuldabréfum Framkvæmdasjóðs samkvæmt sérstöku samkomulagi þar um.
Sama máli gegnir um samskipti við lífeyrissjóðina um kaup þeirra á skuldabréfum
Framkvæmdasjóðs. Eins og að framan er lýst, er meginstarfsemi lánadeildar fólgin
í umsjá og rekstri Framkvæmdasjóðs og Byggðasjóðs og samskiptum við fjölmarga
aðila um lánamál.
Einnig lætur deildin í té ýmsa þjónustu fyrir Framkvæmdastofnunina í heild.
Fastráðið starfsfólk við deildina í árslok 1974 var alls 10, þar af 6 karlar og 4 konur.
Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir starfsemi Framkvæmdasjóðs á árinu
1974 og þar á eftir fvrir starfsemi Byggðasjóðs 1974.
Rekstur Framkvæmdasjóðs.
Lánveitingar: Á árinu 1974 veitti Framkvæmdasjóður ný lán að fjárhæð alls
2 160 millj. kr., sem skiptast þannig:
Millj. kr.

Byggðasjóður ..........................................................................
Ferðamálasjóður ...................................................................
Fiskveiðasjóður Islands ........................................................
Hafnabótasjóður ....................................................................
Iðnlánasjóður ..........................................................................
Lánasjóður sveitarfélaga ........................................................
Stofnlánadeild landbúnaðarins .............................................
Stofnlánadeild samvinnufélaga .............................................
Veðdeild Búnaðarbanka Islands.............................................
Verslunarlánasjóður ...............................................................
Bæjarsjóður ísafjarðar...........................................................
Fannborg hf., Árnessýslu ....................................................
Iþróttaráð Akureyrar .............................................................
Jón og Páll Ólafssynir, Brautarholti ..................................
Norðurstjarnan hf., Hafnarfirði .........................................
Steypustöð B. M„ Vallá ........................................................
Tungulax hf„ ölfushreppi ....................................................
Vængir hf„ Reykjavík ...........................................................
Vöruflutningamiðstöðin, Reykjavík ....................................

129.0
15.0
1 141.0
75.0
113.0
113.0
475.0
8.0
38.0
8.0
21.0
1.6
2.4
1.5
6.0
3.0
2.5
5.0
2.0
2 160.0

Lántökur: Á árinu 1974 tók Framkvæmdasjóður lán hjá rikissjóði að fjárhæð
829 m.kr. Lán þetta er í Evrópureikningseiningum og er hluti af erlendu láni, er
ríkissjóður tók í desember 1974 með skuldabréfaútgáfu á fjármagnsmörkuðum i
Evrópu. Lánstíminn er níu ár sem lágmark, en getur þó orðið eitthvað lengri. Þá
tók Framkvæmdasjóður lán í árslok 1974 hjá Viðreisnarsjóði Evrópuráðsins að
fjárhæð Lux. fr. 100 millj. eða jafnvirði 316 m.kr. og endurgreiðist lán það á sjö
árum.
Á árinu 1974 voru á ný gerðir samningar milli Framkvæmdasjóðs og viðskiptabankanna þess efnis, að bankarnir keyptu skuldabréf af Framkvæmdasjóði fvrir
fjárhæð, er næmi 10% af aukningu innlána bankanna á árinu 1974. Lán samkvæmt
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þessu samkomulagi, aö viðbættum eftirstöövum frá fyrra ári, námu 650 m.kr., en
ógreitt var til Framkvæmdasjóðs í árslok 309 m.kr. Lán þessi endurgreiðast á 15
árum.
Á árinu 1974 var þeim tilmælum beint til lifeyrissjóðanna í landinu, að þeir
keyptu skuldabréf af Framkvæmdasjóði og Rvggingarsjóði ríkisins eins og árið áður.
Skuldabréfakaup lifeyrissjóðanna af Framkvæmdasjóði námu á árinu 1974 253
m.kr. Lán þessi greiðast lífeyrissjóðunum á 15 árum með 5% vöxtum og eru greiðslur
afborgana og vaxta bundnar vísitölu byggingarkostnaðar.
Reikningar Framkvæmdasjóðs: Eins og fram kemur af rekstrarreikningi námu
hreinar tekjur Framkvæmdasjóðs árið 1974 63.3 m.kr. og hreinar tekjur Mótvirðissjóðs 30.2 m.kr. Samtals námu því hreinar tekjur Framkvæmdasjóðs og Mótvirðissjóðs 93.5 m.kr., samanborið við 83.6 m.kr. árið áður.
Eiginfjárreikningar Framkvæmdasjóðs og Mótvirðissjóðs námu í árslok 1974
1 114.1 m.kr. og höfðu þá hækkað á árinu um 44.8 m.kr.
Rekstur Byggðasjóðs.
Lánveitingar: Árið 1972, sem var fyrsta starfsár Byggðasjóðs, námu samþvkkt
lán og styrkir sjóðsins 480 millj. kr. Árið 1973 var sambærileg tala 357 m.kr. og árið
1974 námu samþykkt ný lán og styrkir 661 m.kr. og hefur því verið ráðstafað á
þessum þrem árum 1 498 m.kr. iir Byggðasjóði. Hér er átt við samþvkktar lánveitingar og styrki, en útborgun fjárins dregst tiðum af ýmsum eðlilegum orsökum
eins og á sér stað þegar lánsloforð eru veitt til skipasmíða, en lán þau greiðast út á
smiðatíma skipanna.
ógreidd lánsloforð Byggðasjóðs námu í árslok 1973 196 m.kr., en i árslok 1974
219 m.kr. Útborgað lánsfé Byggðasjóðs 1974 nam 710 m.kr.
Á árinu 1974 voru samþykkt 441 lán og stvrkir að fjárhæð 661.7 m.kr. og skiptist
fjárhæðin eftir framkvæmdum:
Millj. kr.

1. Nýsmiði fiskiskipa (5%):
Bátar .........................................................................................
Skuttogarar og loðnuskip ....................................................
2. Nýsmiði fiskiskipa (10%):
Bátar ......................................................................................
Skuttogarar .............................................................................
3. Kaup á notuðnm fiskiskipum:
Bátar .......................................................................................
Skuttogarar ................................................................................
4. Endurbætur fiskiskipa ...........................................................
5. Fiskiskip — sérstök fvrirgreiðsla:
Bátar ......................................................................................
Skuttogarar ..............................................................................
6. Fiskvinnsla ............................................................................
7. Niðursuða ..............................................................................
8. Fiskimjölsverksmiðjur ........................................................
9. Framleiðsluiðnaður ...............................................................
10. Þjónustuiðnaður ...................................................................
11. Landbúnaður ..........................................................................
12. Sveitarfélög ............................................................................
13. Vélgröfur og aðrar vinnuvélar .............................................
14. Vaxtastvrkir vegna raflinulána .............................................
15. Annað .....................................................................................
Samtals

18.4
69.7

88.1

5.7
—
40.5
17.6
4.6
10.0

5.7
58.1
26.3
14.6
158.3
2.7
—
54.9
59.0
26.2
85.5
40.8
0.2
41.3
661.7
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Skýrsla, seni jafnfranxt sýnir skiptingu framangreindra lánsloforða og styrkja
eftir landshlutum, er birt síðar í þessari ársskýrslu. Þar er einnig að finna sundurliðaða skrá með nöfnum þeirra aðila, sem fengið hafa loforð um ián eða styrki úr
Byggðasjóði á árinu 1974.
Lántökur: Á árinu 1974 tók Byggðasjóður lán hjá Framkvæmdasjóði að fjárhæð 129 m.kr.
Reikningar Byggðasjóðs: Á árinu 1974 námu hreinar tekjur Byggðasjóðs 59.5
m.kr. Eiginfjárreikningar Byggðasjóðs að meðtölduin Mótvirðissjóði námu i árslok
1974 1 024.7 m.kr. og höfðu þá vaxið um 334.6 in.kr. á árinu. Hin mikla aukning
eiginfjár sjóðsins á rætur að rekja til framlags ríkissjóðs, er nemur 100 in.kr., og
framleiðslugjalds af áli, er nam 197.9 m.kr., en það var 123.6 m.kr. hærri fjárhæð
en árið áður, og loks námu hreinar tekjur 59.5 m.kr. Veittir styrkir námu 23.7 m.kr.

Ed.

778. Lög

[251. mál]

um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsíns skv. lögum nr. 2/1975 og um
ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
(Afgreidd frá Ed. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 613.

Sþ.

779. Breytingartillaga

[216. mál]

við till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1974—77.
Frá fjárveitinganefnd.
Við IIL Flokkun vega.
1. Nýir liðir:
433 Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi.
511 Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvcgi að Hvanneyrarskóla.
2. Eftirtaldir liðir orðist svo:
60 Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarhotni, um Þorskafjörð,
Skáianes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði. Dýrafjörð, Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á
Djúpveg í Skutulsfirði.
61 Djúpvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði, Dýrafjörð, Geinlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðdalsheiði og á
og Álftafjörð um Súðavík, ísafjörð og óshlíð til Bolungarvíkur.
615 Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík,
Hænuvíkurháls, Kollsvík, um Kóngshæð á Örlygshafnarveg á Aurholti.
74 Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd
á Skagaveg hjá Harastöðum.

Ed.

780. Lög

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1972.
(Afgreidd írá Ed. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 458.

[240. mál]
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Ed.

781. Lög

[261. mál]

urn breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lifeyrissjóð starfsmanna ríkisins.
(Afgreidd frá Ed. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 526.

Ed.

782. Lög

[222. mál]

um Leiklistarskóla íslands.
(Afgreidd frá Ed. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 680.

Ed.

783. Nefndarálit

[285. mál]

um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir
Flugleiðir hf.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt málið á fjórum fundum, þar af voru þrír fundir sameiginlega með nefndum beggja deilda.
Til fundar við nefndina komu ýmsir aðilar, sem veitt hafa margvíslegar upplýsingar.
Ráðuneytisstjórar samgönguráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins komu til
fundar við nefndina, einnig fulltrúar frá Ferðamálaráði og vinnuhópi, sem vann
að athugun á rekstri Flugleiða hf., framkvæmdastjóri Air Viking, matsnefnd
vegna sameiningar flugfélaganna og forstjórar Flugleiða hf.
Nefndarmenn urðu ekki sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt, með því skilyrði, að áður
en ríkisstjórnin lætur heimild frumvarpsins um ríkisábyrgð til Flugleiða hf.
undirriti stjórn Flugleiða hf. yfirlýsingu sem prentað er í nefndaráliti fjárhagsog viðskiptanefndar neðri deildar.
Minni hluti nefndarinnar, Ragnar Arnalds, skilar séráliti.
Alþingi, 15. mai 1975.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Axel Jónsson.

Ed.

Jón Helgason,
fundaskr.
Jón G. Sólnes.

Albert Guðmundsson.
JJón Árm. Héðinsson,
með fyrirvara.

784. I’ingsályktun

um sérkennslumál.
(Afgreidd frá Ed. 14. maí.)
Samhljóða þskj. 644.

[100. mál]
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Nd.

785. Nefndarálit

[257. mál]

um frv. til 1. uin breyt. á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 28. mars 1961.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin fjallaði um frv. á fundi sinum og leggur til að það verði samþ. óbreytt.
Fjarverandi voru Jóhann Hafstein, Ellert B. Schram og Stefán Valgeirsson.
Alþingi, 15. maí 1975.
Gunnlaugur Finnsson,
form., frsm.

Sþ.

Ólafur G. Einarsson,
fundaskr.
Eðvarð Sigurðsson.

Magnús T. Ólafsson.

786. Tillaga til þingsályktunar

[293. mál]

um sykurlireinsunarstöð í Hveragerði.
Flm.: Þórarinn Sigurjónsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara könnun á hagnýtu
gildi þeirra hugmynda sem upp hafa komið um sykurhreinsunarstöð í Hveragerði.
Greinargerð.
Á undanförnum mánuðuin hafa verið ofarlega á baugi umræður um sykurkaup
landsmanna. Sykurneysla landsmanna er stöðugt um 50 kg á mann á ári og innflutningur því um 10—11 þús. tonn á ári.
Hlutdeild sykurs í smásöluunibúðum hefur á undanförnum árum farið vaxandi
miðað við innflutt heildarmagn.
Á undanförnum áratug hefur Hinrik Guðmundsson verkfræðingur gert athuganir
á hagkvæinni sykurhreinsunarstöðvar á íslandi. Stofnkostnaður slíkrar stöðvar,
sem anna mundi innanlandsmarkaði, er á núgildandi verðlagi um 700 millj. kr.
Miðað er við að flytja hrásykurinn inn lausan í lest og hreinsa hann með orku
frá jarðvarma. Líklegt er, að til hreinsunarinnar þyrfti um 33 þús. tonn af jarðgufu á ári.
Hveragerði virðist æskilegur staður fyrir slíka verksmiðju ef til kæmi.
Samkvæmt áætlun Hinriks Guðmundssonar yrði gjaldeyrissparnaður slíkrar
verksmiðju um 150 millj. kr. á ári og líkur til að beinn sparnaður gæti orðið um
70 millj. á ári.
Gert er ráð fyrir að við stöðina mundu vinna um 60 manns.
Samkvæmt þessum áætlunum virðist sykurhreinsunarstöðin þurfa að njóta alls
innanlandsmarkaðarins til þess að geta borið sig.
Full nauðsyn sýnist vera á, að ríkisstjórnin láti kanna þessar hugmyndir nánar.

Ed.

787. Nefndarálit

[285. inál]

um frv. til 1. uin heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Flugleiðir hf.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Með frv. þessu er farið fram á 2800 milljón króna sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs til viðbótar ábyrgð á lánum, sem rikissjóður og Landsbanki íslands hafa
áður veitt og nema um 1500 milljónum króna.
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Frv. hefur verið rætt á sameiginlegum fundum fjárhags- og viðskiptanefnda
beggja deilda þings, og hefur málið verið ítarlega kannað með viðræðum við
forustumenn Flugleiða, fulltrúa fjármálaráðuneytis og Seðlabanka og ýmsa aðra
aðila. Þó hefur ekki tekist að fá upplýst, hvert raunverulegt verðmæti eigna
Flugleiða hf. geti talist að frádregnum skuldum. En Jjóst er, að hér er um mjðg
áhættusama ákvörðun að ræða. Undirritaður telur þó, að með hliðsjón af þjóðhagslegu gildi þéss fyrir íslendinga, að flugsamgöngur við önnur lönd haldist góðar
og séu áfram í höndum innlendra aðila, sé rétt að veita ríkisábyrgð fyrir þessu
láni, en vegna hinna gífurlegu fjárskuldbindinga, sem ríkissjóður tekur á sig í
þessu sambandi, sé óhjákvæmilegt, að ríkið verði beinn aðili að rekstrinum, a. m. k.
að einum fjórða hlutafjár. Jafnframt sé búið svo um hnútana, að þessi mikla fyrirtækjasamsteypa skapi sér ekki óeðlilega aðstöðu á þeim sviðum viðskiptalífs, sem
tengjast flugrekstrinum, og greiði opinber gjöld með eðlilegum hætti. Undirritaður
mælir því með samþykkt frumvarpsins með eftirfarandi
BREYTINGU:
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Rikisstjórninni er heimilt að veita Flugleiðum hf. sjálfsskuldarábyrgð á lánum sem nemi allt að 18.5 milljónum bandaríkjadala, enda taki Flugleiðir hf. lán
þessi til kaupa á flugvélum og til að bæta rekstrarfjárstöðu flugrekstrar síns.
Skilyrði fyrir sjálfskuldarábyrgðinni er að Flugleiðir hf. auki hlutafé sitt
í 600 milljónir króna fyrir árslok 1975 og að ríkissjóður kaupi fjórðung hlutafjárins. Auk þess er ábyrgðin háð öðrum þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur
gildar, og þeim skilyrðum, sem hún ákveður.
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. 1. nr. 30 27. mars 1974, um ráðstafanir vegna sameiningar Flugfélags Islands hf. og Loftleiða hf., skulu dótturfyrirtæki Flugleiða
hf., þar á meðal Flugfélag íslands hf., Loftleiðir hf., Loftleiðahótelið, Bílaleiga
Loftleiða og Hótel Esja, teljast sjálfstæðir skattaðilar að því er varðar álagningu
opinberra gjalda.
Alþingi, 15. maí 1975.
Ragnar Arnalds.

Ed.

788. Nefndarálit

[220. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof).
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu er hún
leggur fram tillögu um á sérstöku þingskjali.
Halldór Ásgrimsson tekur ekki þátt í afgreiðslu málsins.
Alþingi, 15. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
Ásgeir Bjarnason,
Eggert G. Þorsteinsson.
form., frsm.
með fyrirvara.
Albert Guðmundsson.
Helgi F. Seljan.
Steinþór Gestsson.
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Ed.

789. Breytingartillaga

[220. mál]

við frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof).
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
2. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi

Ed.

janúar 1976.

[133. mál]

790. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 30 frá 1941, um fjarskipti.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 15. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
form.
Steinþór Gestsson.

Nd.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Ásgeir Bjarnason.

Helgi F. Seljan,
frsm.
Eggert G. Þorsteinsson,

791. Nefndarálit

[286. mál]

urn frv. til 1. um iðnaðarmálagjald.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og kynnt sér viðhorf iðnaðarsamtakanna til
málsins. Formaður Félags ísl. iðnrekenda kom á fund nefndarinnar og gaf greinargóð svör við fyrirspurnum, sem fram komu frá nefndarmönnum. Einnig komu til
viðræðu á nefndarfund formaður og framkvæmdastjóri Landsambands iðnaðarmanna og gáfu þeir ýmsar upplýsingar um viðhorf iðnaðarmanna til frumvarpsins.
Meiri hluti iðnaðarnefndar mælir með, að frumvarpið verði samþykkt eins og það
var afgreitt í efri deild.
Alþingi, 15. maí 1975.
Ingólfur Jónsson,
Lárus Jónsson,
Ingvar Gíslason.
form., frsm.
fundaskr.
Þórarinn Þórarinsson.
Pétur Sigurðsson.

Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

227
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Ed.

792. Nefndarálit

[104. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 67, um almannatryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 15. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
form., frsm.
Steinþór Gestsson.

Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Ásgeir Bjarnason.

Ed.

Helgi F. Seljan,
Eggert G. Þorsteinsson.

793. Nefndarálit

[177. mál]

um till. til þál. um rannsókn á byggingu Fljótsdalsvirkjunar.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar eins og hún er orðin í meðferð
neðri deildar.
Alþingi, 15. maí 1975.
Steingr. Hermannsson,
Ingi Tryggvason,
Eggert G. Þorsteinsson.
form., frsm.
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Jón G. Sólnes.
Stefán Jónsson.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Nd.

794. Nefndarálit

[259. mál]

um frv. til 1. um skákkennslu.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og leitað umsagna. Telur hún að sú hugmynd, sem
þar er sett fram, geti stuðlað að viðgangi skáklistar og haft jákvæð áhrif á skólalíf.
Hins vegar álítur nefndin að ákvæði frv. sé heppilegra að orða svo sem fram kemur í eftirfarandi brtt. og leggur til að frv. verði samþykkt svo
BREYTT:
1. 1. gr. orðist svo: Ráðherra er heimilt að ráða, eftir því sem fé er veitt til á
fjárlögum, íslenska skákmenn í starf til ákveðins tíma til að annast leiðsögn
um skákstarf í skólum landsins. Skilvrði er, að skákmaður hafi hlotið alþjóðlegan titil i skák. Laun skal miða við launakjör menntaskólakennara. Starfsskyldu og starfstilhögun skal ákveða með reglugerð.
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2. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til laga um skákleiðsögn i skólum.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Ellert B. Schram.
Alþingi, 15. maí 1975
Ingvar Gísiason,
Sigurlaug Bjarnadóttir,
forxn.
fundaskr.
Gunnlaugur Finnsson.
Ey. Kon. Jónsson.

Nd.

795. Breytingartillaga

Magnús T. Ólafsson,
frsm.
Svava Jakobsdóttir.

[209. mál]

við frv. til 1. um félagsráðgjöf.
Frá heilbrigðisrnálaráðherra.

Við 3. gr. 3. mgr. falli niður.

Nd.

796. Nefndarálit

[286. mál]

um frv. til 1. urn iðnaðarmálagjald.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Efni frumvarpsins er það að ríkið taki að sér að innheimta félagsgjöld fyrir
sarntök iðnrekenda, Landssamband iðnaðarmanna, Félag íslenskra iðnrekenda og
Iðnaðardeild SÍS (auk þess sem efri deild Alþingis bætti Sölustofnun lagmetisiðnaðarins í hópinn). Ég tel algerlega fráleitt, að rikið taki að sér innheimtustörf af
þessu tagi og legg þvi til, að frv. verði fellt.
Alþingi, 15. maí 1975.
Magnús Iíjartansson.

Sþ.

797. Breytingartillögur

[216. mál]

við till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1974—77 og við brtt. á þskj. 736.
Frá Karvel Pálmasyni, Helga F. Seljan, Sighvati Björgvinssyni,
Halldóri Ásgrímssyni og Sverri Hermannssyni.
MiIIj. kr.
1975
1977
1976
1. Við brtt. 736, 1. Áætlun um fjáröflun 1.1.
a. Nýr liður:
89
93
4. Veggjald
............................. ....................... .. 42.8
b. Nvr frádráttarliður:
6
12
12
Innheimtukostnaður veggjalds ......................
2. Aftan við till. bætist svo hljóðandi ákvæði til bráðabirgða:
Nettótekjum af veggjaldi árið 1975 skal varið til framkvæmda eftir ákvörðun fjárveitinganefndar.
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Sþ.

798. Nefndarálit

[144. mál]

um till. til þál. um lækkun á byggingarkostnaði.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur haft til athugunar till. til þál. um lækkun á byggingarkostnaði. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með þessari
BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
í þeim tilgangi að draga úr húsnæðiskostnaði ályktar Alþingi að fela ríkisstjórninni að láta gera nákvæma skýrslu um þann hluta byggingarkostnaðar, sem
fólginn er i ýmiss konar gjöldum til ríkisins. Höfð skal hliðsjón af þessari skýrslu
við þá endurskoðun aðflutningsgjalda og söluskatts, sem nú fer fram.
Alþingi, 14. maí 1975.
Ellert B. Schram,
form.

Nd.

Lárus Jónsson,
frsm.
Magnús T. Ólafsson.

Jónas Árnason.

799. Nefndarálit

[115. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Undirritaðir nefndarmenn hafa athugað frv. Leggja þeir til að það verði
samþykkt eins og það er komið frá hv. Ed.
Alþingi, 15. maí 1975.
Ólafur G. Einarsson,

form.
Gylfi Þ. Gíslason.

Sþ.

Tómas Árnason,
frsm.
Lárus Jónsson.

Þórarinn Þórarinsson.

800. Nefndarálit

[169

Ey. Kon. Jónsson.

um till. til þál. um nýtingu á áveitu- og flæðiengjum landsins.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt þingsályktunartillögunnar.
Alþingi, 15. maí 1975.
Guðmundur H. Garðarsson,
Jón G. Sólnes,
Sverrir Hermannsson,
fundaskr.
form., frsm.
Karvel Pálmason.
Gils Guðmundsson.
Steingrímur Hermannsson.
Guðrún Benediktsdóttir.
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801. Nefndarálit

[145. mál]

um till. til þál. um endurskoðun laga um iðju og iðnað.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með eftirgreindri
BREYTINGU:
Síðari málsgr. tillgr. orðist svo:
Til þess að vinna þetta verk skal ríkisstjórnin skipa sjö manna nefnd. Skulu
fimm nefndarmanna skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna aðila: Félags ísl.
iðnrekenda, Landsambands iðnaðarmanna, Sambands ísl. samvinnufélaga, Landssambands iðnaðarfólks og samtaka iðnsveina. Tveir nefndarmanna skulu skipaðir
án tilnefningar.
Alþingi, 15. mai 1975,
Guðmundur H. Garðarsson,
Jón G. Sólnes,
fundaskr.
form.
Guðrún Benediktsdóttir.
Sverrir Hermannsson.
Karvel Pálmason.

Sþ.

Steingr. Hermannsson,
frsm.
Gils Guðmundsson.

802. Breytingartillaga

[216. mál]

við brtt. á þskj. 736 [Vegáætlun fyrir árin 1974—77].
Frá Helga F. Seljan og Þorsteini Þorsteinssyni.
Við lið II. Skipting útgjalda. 2.3.Ö.2. Austurlandsáætlun.
í stað „145.0 millj.“ árið 1975 komi: 170 millj.
í liðinn 992 10 Gangnamunni—E.-Kirkjuból komi í stað „48.6 millj.“: 73.6 millj.

Sþ.

803. Nefndarálit

[120. mál]

urn till. til þál. um, að Síldarverksmiðjur ríkisins byggi og starfræki verksmiðju
á Snæfellsnesi.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt till. með svofelldum
BREYTINGUM:
1. TiIIögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta kanna hvort hagkvæmt
sé að byggja og starfrækja verksmiðju á Snæfellsnesi er unnið geti feitan fisk
og fiskúrgang.
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2. Fyrirsögn till. verði:
Till. til þál. um athugun á byggingu og rekstri fiskvinnsluverksmiðju á
Snæfellsnesi.
Alþingi, 15. maí 1975.
Guðmundur H. Garðarsson,
Jón G. Sólnes,
form.
fundaskr.
Guðrún Benediktsdóttir.
Gils Guðmundsson.
Steingrímur Hermannsson.

Sþ.

804. Nefndarálit

Sverrir Hermannsson,
frsm.
Karvel Pálmason.

[101. roáll

iim till. til þál. um dýpkunarskip.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Alþingi, 15. mai 1975.
Guðrinmdur H. Garðarsson,
Jón G. Sólnes,
fundaskr.
form.
Guðrún Benediktsdóttir.
Gils Guðmundsson.
Steingrímur Hermannsson.

Sþ.

805. Nefndarálit

Sverrir Hermannsson,
frsm.
Karvel Pálmason.

[16. mál]

um till. til þál. um skiptingu landsins í þróunarsvæði.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur leitað umsagna og rætt málið og telur að tillagan þurfi að skoðast
betur. Nefndin álítur eðlilegast að það geri milliþinganefnd um byggðamál. í trausti
þess að ríkisttjórnin feli henni að kanna málið leggur nefndin til, að málinu verði
vísað til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 15. maí 1975.
Guðmundur H. Garðarsson,
Jón G. Sólnes,
form.
fundaskr.
Sverrir Hermannsson.
Guðrún Benediktsdóttir.
Karvel Pálmason.

Ed.

806. Lög

um brevting á þjóðminjalögum, nr. 52/1969.
(Afgreidd frá Ed. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 492.

Steingr. Hermannsson,
frsm.
Gils Guðmundsson.

[253. máll

Þingskjal 807—808

Sþ.
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807. Frumvarp til fjáraukalaga

[294. mál]

fyrir árið 1973.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Til viðbótar við gjöid í 2. gr. fjárlaga 1973 er veitt:
Þús. kr.

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14

Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi ......................................
Forsætisráðuneytið ................................................................................
Menntamálaráðuneytið ...........................................................................
Utanrikisráðuneytið ..............................................................................
Landbúnaðarráðuneytið .........................................................................
Sjávariitvegsráðuneytið .........................................................................
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ...........................................................
Félagsmálaráðuneytið .............................................................................
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............................................
Fjármálaráðuneytið ...............................................................................
Samgönguráðuneytið .............................................................................
Iðnaðarráðuneytið ...................................................................................
Viðskiptaráðuneytið ............................................................................• •
Ríkisendurskoðun
..............................................

10 047
53 781
218 461
29 232
278 330
194 594
323 946
69 419
808 528
371297
725 814
87 902
459 519
3 594

Samtals 3 634 464
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Yfirskoðunarmenn ríkisreikninganna hafa afhent ráðuneytinu tillögur sinar
til fjárveitinga í fjáraukalögum fyrir árið 1973. Þeir leggja til, að aukafjárveitingar
séu veittar fyrir öllum umframgjöldum, sem ríkisreikningurinn 1973 sýnir.

Nd.

808. Frumvarp til laga

[295. mál]

um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1973.
(Lagt fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)
Ríkisreikningurinn fyrir árið 1973 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðutölum i þús. kr.:
G j Ö 1 d .'

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Æðsta stjórn ríkisins
....... ....................................
Forsætisráðuneytið ........................................................
Menntamálaráðuneytið ..................................................
Utanríkisráðuneytið .............................................
Landbúnaðarráðuneytið ...............................................
Sjávarútvegsráðuneytið .....................................................
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ...................................
Félagsmálaráðuneytið .....................................................
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ....................
Fjármálaráðuneytið ......................................................
Samgönguráðuneytið .........................................

Áætlun:

Relknlngur:

166 714
194 068
4 020 023

216 325
247 849
4 238 484
277092
930 907
1 209 237
436502
631 096
1 192 281
1516 227
805933
875 352
7 874 700
8 683 228
1 149 642
1 520 939
2 260 952
2 986 766

306 324
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Tekjur
IðnaðarráSuneytið ........................................................
Viðskiptaráðuneytið ......................................................
Hagstofa íslands ...........................................................
Ríkisendurskoðun ..........................................................
Mismunur ......................................................................

Áeetlun:

Reikningur:

387 475
1 715 554
22 432
22 959
513 091

475 377
2 175 073
20 583
26 553

Samtals 21 970 325

25 129 413

Áætlun:
Gj ö1d :
11 Skattar ..........................................................
21 748 500
12 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum íí rikiseign,
120 600
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ................
101 225
13 Ýmsar tekjur .................................................
_
Mismunur ....................................................

Reikningur:

Samtals 21 970 325

25 129 413

11
12
13
14

24 584 214
73 430
' 218782
252 987

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarpið er samið eftir rikisreikningi fyrir árið 1973, sem lagður verður
fyrir þingið samtimis frumvarpinu.

Ed.

809. Frumvarp til laga

[209. mál]

um félagsráðgjöf.
(Eftir 3. umr. í Nd., 15. maí.)
Samhljóða þskj. 402 með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:

Rétt til að kalla sig félagsráðgjafa hefur sá einn, sem til þess hefur leyfi heilbrigðisráðherra.
3. gr. hljóðar svo:
Takmörkuð og/eða tímabundin réttindi má einnig veita þeim, sem eru i starfi
þegar lög þessi öðlast gildi, en uppfylla ekki skilyrði 2. gr.
Slík réttindi má því aðeins veita að fyrir liggi meðmæli þeirrar stofnunar, sem
umsækjandi vinnur hjá. Jafnframt skal leita umsagnar Stéttarfélags islenskra félagsráðgjafa.

Sþ.

810. Breytingartillaga

[216. mál]

við brtt. 736 [Vegáætlun fyrir árin 1974—771.
Frá Ragnari Arnalds, Karvel Pálmasvni og Helga F. Seljan.
1. Við 2. till. Sundurliðun 1. Hraðbrautir. 501 Vesturlandsvegur.
a. 05 Um Borgarfjörð.
Fyrir „135“ og „390“ keraur: 0 og 100.
b. 11 I Norðurárdal.
Fyrir „35“ 1975 kemur 70.

Þingskjal 810—813
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2. Við 2. till. Sundurliðun 2. Þjóðbrautir. Við bætist nýr liður:
Til vegagerðar á Holtavörðuheiði, öxnadalsheiði og í Oddsskarði og til
framkvæmda og tengingar Djúpvegs við aðalakvegakerfi landsins á árinu 1975
100 millj. kr. og á árinu 1976 300 millj. kr., samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra og með samþykki fjárveitinganefndar.

Ed.

811. Nefndarálit

[95. máll

um frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80 10. júlí 1973.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur athugað breytingar þær, sem gerðar voru á frumvarpinu i Nd.,
og mælir með að frumvarpið verði samþykkt eins og Nd. afgreiddi málið.
Alþingi, 15. mai 1975.
Jón Helgason,
Halldór Ásgríinsson,
form., frsm.
fundaskr.
Jón G. Sólnes.
Stefán Jónsson.

Ed.

Eggert G. Þorsteinsson.
Steinþór Gestsson.

812. Nefndarálit

[209. mál]

um frv. til 1. um félagsráðgjöf.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið í núverandi mynd, eins og það kemur frá
neðri deild, og leggur til að það verði samþykkt svo breytt.
Alþingi, 15. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
Halldór Ásgrímsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
form., frsm.
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Steinþór Gestsson.
Helgi F. Seljan.

Nd.

813. Frumvarp til laga

[11. mál]

um launajöfnunarbætur, bætur aimannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
Œftir 2. umr. i Nd., 15. maí.)
1. gr.

Frá 1. október 1974 til 31. mai 1975 og þar til heildarsamtök aðila vinnumarkaðarins hafa samið um annað skulu launagreiðendur greiða launajöfnunarbætur í
stað almennrar verðlagsuppbótar á laun umfram þá verðlagsuppbót, sem svarar til
kaupgreiðsluvisitölu 106.18 stig, sem hér segir:
1. Á laun, sem hinn 1. október 1974 ern lægri en 50 000 krónur á mánuði fyrir fulla

dagvinnu, miðað við kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, greiðist 3 500 króna bætur
á mánuði til þeirra, sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).

228
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annarra. Bætur á yfirvinnukaup greiðist hlutfallslega þannig að gildandi tengsl
yfirvinnu- og dagvinnukauptaxta haldist.
2. Á laun á bilinu 50 000 til 53 500 krónur hinn 1. október 1974 fyrir fulla dagvinnu, miðað við kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, greiðist 3 500 króna bætur á
mánuði að frádreginni þeirri fjárhæð, sem kauptaxtinn er hærri en 50 000
krónur á mánuði, til þeirra, sem skila fullum, dagvinnutima, en hlutfallslega lægra
til annarra.
Bætur á hvern yfirvinnutíma greiðist á þessu tímabili í sama hlutfalli við
bætur á dagvinnulaun og greindi í 1. lið þessarar greinar.
3. Á hærri laun greiðast ekki launajöfnunarbætur. Hækkun grunnlauna um 3%
hinn 1. desember 1974 og enn um 3% hinn 1. júní 1975 hefur þó engin áhrif
á greiðslur launajöfnunarbóta skv. 1. og 2. tölulið þessarar greinar eða hækkun grunnlauna i samræmi við samninga heildarsamtaka aðila vinnumarkaðarins.
2. gr.
Setja skal reglugerð um ákvörðun launajöfnunarbóta skv. 1. gr. Við samningu
reglugerðarinnar skal haft náið samráð við aðila vinnumarkaðarins.
Þess skal gætt, þegar metin er hæð kauptaxta fyrir reglulega dagvinnu, sem
ákveðinn er með álagi á annan lægri taxta, eða sem hlutfall af hærri taxta, að jafnan
sé miðað við hinn endanlega taxta, en ekki þann grunn, sem hann er á reistur. Með
taxta skal telja hvers konar álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum og ótvíræðum hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. Með taxta
skal einnig telja vaktaálag að því leyti, sem það kann að vera hærra en svarar til
eftirvinnu-, næturvinnu- og helgidagaálags.
Þegar metin er hæð mánaðarlauna fyrir fulla dagvinnu skv. ákvæðisvinnutöxtum, til ákvörðunar launajöfnunarbóta, skal m. a. taka tillit til þess vinnuálags,
sem fylgja kann ákvæðisvinnu, og fvrirliggjandi upplýsinga Kjararannsóknarnefndar
um tekjur ákvæðisvinnufólks. Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skulu
gerðar upp mánaðarlega eftir á á grundvelli vinnutima og tekna í liðnum mánuði.
3- gr.
Laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli búvöru, sbr. lög nr. 101/
1966, skulu hækka vegna launajöfnunarbóta um 5.5% og skal sií hækkun haldast
til 31. maí 1975 og þar til annað verður ákveðið.
4. gr.
Hækltun sú á búvöruverði til bænda, sem hlýst af hækkun skv. 3. gr., skal
ekki greidd út í hlutfalli við framleiðsluverðmæti, heldur jafnað þannig til bænda,
að hún gagnist eingöngu hinum tekjulægri í þeirra hópi með likum hætti og launajöfnunarbætur launþegum skv. lögum þessum. Heimilt er að setja reglugerð um
innheimtu og úthlutun þessara bóta i samráði við Stéttarsamband bænda.
Framleiðsluráð landbúnaðarins skal annast úthlutun launajöfnunarbóta samkvæmt 1. málsgr.
Eftirfarandi reglui- skulu gilda um launajöfnunarbætur til bænda:
1. Launajöfnunarbætur greiðast þeim einum, er reka bú á lögbýli. Einstaklingar,
sem eru aðilar að félagsbúi samkvæmt mati Framleiðsluráðs landbúnaðarins,
hafa sama rétt til launajöfnunarbóta og aðrir bændur. Hlutafélög, önnur félög
með takmarkaðri ábyrgð, stofnanir og aðrir ópersónulegir aðilar eiga ekki rétt
á launajöfnunarbótum.
2. Aðeins framleiðendur nautgripaafurða, sauðfjárafurða og kartaflna eiga rétt
á launajöfnunarbótum.
3. Aðilar, sem í árslok 1974 voru með minni bú eða búshluta en svarar 60 ærgildum í nautgripum og/eða sauðfé, eiga ekki rétt á launajöfnunarbótum.
Sama gildir um aðila með bú, sem á árinu 1974 gaf bónda og skylduliði hans
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hærri vinnulaunatekjur af nautgripa- og/eða sauðfjáreign en svarar til meðal
vinnulauna af 500 ærgilda búi í nautgripum og/eða sauðfé, samkvæmt útreikningi og ákvörðun Framleiðsluráðs landbúnaðarins. Kartöfluframleiðendur
1974, sem eru utan fyrrgreindra marka varðandi búfjáreign, eiga rétt á launajöfnunarbótum eftir reglum, er Framleiðsluráð landbúnaðarins setur.
4. Búvöruframleiðendur, sem á árinu 1974 höfðu tekjur af atvinnu utan landbúnaðar, skulu — ef þeir fullnægja settum skilyrðum að öðru leyti — fá
greiddar skertar launajöfnunarbætur samkvæmt mati Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
5. Réttur til launajöfnunarbóta er bundinn því skilyrði, að hlutaðeigandi telji
tekjur sinar og eignir 1974 fram til skatts á fullnægjandi hátt að dómi Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að takmarka eða fella niður
launajöfnunarbætur til búvöruframleiðenda, sem eru með hærri fyrningarfrádrátt á skattframtali en reiknað er með í verðlagsgrundvelli biivöru, enda sé
bústofn þeirra stærri en svarar 500 ærgildum í nautgripum og/eða sauðfé.
Nú rekur aðili fleiri en eitt bú, og skal þá litið á þau sem eina heild við ákvörðun launajöfnunarbóta.
Umsóknir um launajöfnunarbætur skulu sendar Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir lok frests, er hún ákveður. Afrit af skattframtali 1975 skal fylgja hverri
umsókn. Umsóknir mega vera í formi ljósrits af framtali (þ. e. almennu skattframtali og landbúnaðarskvrslu), sem skattstjóri sendir Framleiðsluráði landbúnaðarins með áritun um, að hlutaðeigandi sæki um að fá greiddar launajöfnunarbætur. Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður nánari tilhögun umsókna.
Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður fjárhæðir launajöfnunarbóta, er skulu
vera breytilegar eftir hæð vinnutekna af búrekstri 1974, innan þess ramma, sem
ákveðin er í þessari grein, og í sem fvllstu samræmi við þau ákvæði, sem gilda um
launajöfnunarbætur til launþega, sbr. 1. og 2. gr. þessara laga og reglugerð nr.
267/1974, um launajöfnunarbætur.
5. gr.

Greiðsla fjölskyldubóta, sbr. 26. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 62/1974,
skal á timabilinu 1. október til 30. iúní 1975 miðuð við það, að árlegar fjölskyldubætur með barni séu 20 000 kr.
6. gr.
Bætur almannatrygginea samkvæmt lögum nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, nr.
112/1972 og nr. 62/1974, aðrar en fjölskyldubætur, fæðingarstyrkur og tekjutrygging skv. 19. gr., skulu taka breytingum sem hér segir:
Frá 1. október 1974 skulu þær hækka um 6% frá því, sem í gildi var í sept.
1974.
Frá 1. desember 1974 skulu þær hækka um 3% frá þvi, sem í gildi var í nóv.
1974.
Frá 1. april 1975 skulu þær hækka um 9% frá því, sem í gildi var i mars 1975.
Frá 1. júlí 1975 skulu þær hækka enn um 3% frá þvi, sem í gildi var í júní
1975.
Breytingar þessar skulu einnig taka til greiðslna skv. 73. gr. laganna.
Þannig verði fullur, árlegur ellilifeyrir einstaklinga, sbr. 11. gr. laga nr. 67/
1971, sem hér segir, eftirgreind timabil, miðað við að lífeyrir sé fvrst tekinn við
67 ára aldur:
Frá 1. október 1974 til 30. nóvember1974 ............................... 155 400 kr.
Frá 1. desember 1974 til 31. rnars1975 ................................... 160 068 —
Frá 1. apríl 1975 til 30. júní 1975 ............................................ 174 480 —
Frá 1. júlí 1975 .................................................
179 760 —
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Þingskjal 813
7. gr.

Fjárhæðir 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971 og lög nr.
62/1974, sknlu vera sem hér segir eftirgreind tímabil:
1. des. 1974
1. aprll 1975
1. okt. 1974
Tímabil:
ttl

<10. nóv. 1974
kr.

1. Fjárhæð annarra árstekna lífeyrisþega en lífeyris almannatrygginga (reiknaðrar leigu af
eigin húsnæði og tekna barna),
sem ekki skerðir rétt til uppbótar á lífeyri (tekjutryggingar):
Einstaklingar ..........................
Hjón ........................................
2. Uppbót á lífeyri (tekjutrygging)
á ári:
Einstaklingar ..........................
Hjón ........................................
3. Hafi bótaþegi aðrar tekjur, sbr.
1., umfram fjárhæðirnar, sem tilgreindar eru i 1., skal skerða uppbótina um ákveðinn hundraðshluta af tekjum umfram nefnd
mörk sem hér segir: ................

til

ttl

Frá

31. mars 1975

30. Júnl 1975

1. Júli 1975

kr.

kr.

kr.

41 300
74 340

41 300
74 340

46 380
83 460

46 380
83 460

93 900
169 020

96 720
174 096

141120
238 620

145 380
245 760

50%

51.5%

55%

55%

8. gr.
Breytingar bóta almannatrygginga skv. 6. og 7. gr. skulu m. a. koma í st:
breytinga skv. 1. mgr. 78. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 12. gr. laga nr. 96/1971, af tilefni
launajöfnunarbóta skv. lögum þessum, 3% almennrar hækkunar grunnlauna 1. desember 1974, launahækkunar skv. samkomulagi ASÍ og vinnuveitenda frá 26. mars
1974 og 3% almennrar hækkunar grunnlauna frá 1. júní 1975.
9. gr.
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til öðruvísi verður ákveðið skulu
niðurgreiðslur vöruverðs úr rikissjóði ekki vera lægri en þær eru við gildistöku
laga þessara.
10. gr.
Frá 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til öðruvísi verður ákveðið má ekki
hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign eða lausafé
frá því, sem var 23. september 1974, nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda og
skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau telji hana óhjákvæmilega. Leyfi til
hækkunar tekur þó ekki gildi fjrrr en það hefur hlotið staðfestingu rikisstjórnarinnar.
Á þvi timabili, er greinir i 1. mgr., má ekki hækka hundraðshluta álagningar
á vöru í heildsölu, smásölu eða öðrum viðskiptum frá því, sem var 23. september
1974, nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda og staðfestingu ríkisstjórnarinnar,
sbr. 1. mgr. Gildir þetta einnig um hvers konar umboðslaun vegna sölu vöru eða
þjónustu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda
vöru eða þjónustu, þar með vinnu.
Ákvæði 1. og 2. mgr. taka einnig til verðs hvers konar vöru og þjónustu, sem
ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra aðila eða aðrir opinberir aðilar láta í té gegn
gjaldi.
Ríkisstjórnin getur ákveðið lækkun á verði vöru eða þjónustu telji hún til þess
gilda ástæðu eða brýna nauðsyn.

Þingskjal 813—814
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11. gr.
Fjárfestingarlánasjóður endurláni það fé, sem þeir fá til ráðstöfunar, með sambærilegum kjörum og þeir sæta sjálfir. Heimilt er að ákveða lánskjör þessara sjóða
þannig, að ákvæði um verðtryggingu eða gengisákvæði nái til ákveðins hluta hvers
íáns.
Ríkisstjórnin lætur fram fara árlega endurskoðun á lánskjörum sjóðanna, sbr.
ákvæði 1. málsgr., og skal þá hafa hliðsjón af samsetningu þess fjármagns, sem
sjóðirnir hafa yfir að ráða. Skal slík endurskoðun fyrst fara fram fyrir 15. júní
n. k., vegna ársins 1975.
Ríkisstjórnin skal, að fengnum lillöguin Seðlabanka íslands og Framkvæmdastofnunar ríkisins, setja meginreglur um lánskjör allra opinberra fjárfestingarJánasjóða í samræmi við ákvæði 1. málsgr.
Stjórnir sjóða þeirra, sem hlut eiga að máli, skulu síðan gera tillögur um lánskjör innan ranuna meginreglnanna skv. 3. málsgr. Að fengnum þeim tillögum skal
rikisstjórnin taka endanlega ákvörðun um lánskjör fjárfestingarlánasjóða og kemur
sú ákvörðun í stað lagaákvæða og reglna þeirra, sem nú gilda um þetta efni.
12. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum nema þyngri viðurlög séu
ákveðin með öðrum lögum.
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvseði til bráðabirgða.
Fyrir árslok 1975 skal heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra láta fram fara
könnun:
a) á framfærslukostnaði elli- og örorkulífeyrisþega og skal könnunin bæði ná til
einstaklinga og hjóna, er njóta elli- og örorkulífeyris.
Hliðsjón af könnun þessari skal höfð við ákvörðun elli- og örorkulífeyris
og tekjutryggingar hjóna og einstaklinga.
b) á framfærslukostnaði barna einstæðra foreldra. Hliðsjón af könnun þessari
skal höfð við ákvörðun barnalifeyris.

Ed.

814. Breytingartillögur

[15. máll

við frv. til laga um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg.
Frá Ragnari Arnalds og Stefáni Jónssyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkissjóði er heimilt að taka innlent eða erlent lán allt að 2 000 milljónum
króna á næstu fjórum árum.

2. 2.—6. gr. falli niðnr.
3. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Lán þetta skal notað til að byggja upp liringveginn umhverfis Iandið og
tengibrautir út frá honum. Fé þessu skal þó ekki varið til að leggja varanlegt
slitlag á hraðbrautir.

1822

Þingskjal 814—817

4. Fyrirsögn frv. verði: Frv. til 1. um lán til framkvæmda við hringveginn umhverfis landið og tengibrautir út frá honum.
ð. Til vara:
2. mgr. 7. gr. verði:
Fé þessu skal þó ekki varið til að leggja varanlegt slitlag á hraðbrautir.

Ed.

815. Nefndarálit

[281. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 73 25. nóv. 1952, um tilkynningar aðseturskipta.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur athugað frumvarpið og mælir með samþykkt þess án
breytinga.
Alþingi, 15. maí 1975.
Ingi Tryggvason,
form., frsm.
Jón G. Sólnes.

Ed.

Axel Jónsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
fundaskr.
Oddur Ólafsson.
Geir Gunnarsson.
Halldór Ásgrímsson.

816. Nefndarálit

[11. mál]

um frv. til 1. um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur athugað breytingar þær, sem gerðar voru á frumvarpinu í Nd.,
og mælir meiri ht. með, að frumvarpið verði samþykkt eins og Nd. afgreiddi málið.
Minni hlutinn gerir grein fyrir séráliti.
Alþingi, 15. maí 1975.
Halldór Ásgrímsson,
Jón Helgason,
Albert Guðmundsson.
form., frsm.
fundaskr.
Axel Jónsson.
Jón G. Sólnes.

Ed.

817. Breytingartillögur

[11. mál]

við frv. til 1. um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
Frá Ragnari Arnalds.
1. Við 1. gr. Niður falli úr gr. „og þar til heildarsamtök aðila vinnumarkaðarins
hafa samið um annað“.
2. Við 6. gr. Við greinina bætist: Árlegur lífeyrir með hverju barni skal vera
kr. 109 740 frá 1. mars 1975 og breytast síðan ársfjórðungslega í samræmi við
vísitölu vöru og þjónustu.

Þingskjal 818—823

Nd.

818. Frumvarp til laga

1823

[259. mál]

um skákleiðsögn í skólum.
(Eftir 2. umr. í Nd., 15. maí.)
1. gr.
Ráðherra er heimilt að ráða, eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum, íslenska
skákmenn í starf til ákveðins tíma til að annast leiðsögn um skákstarf í skólum
landsins. Skilýrði er, að skákmaður hafi hlotið alþjóðlegan titil í skák. Laun skal
miða við launakjör menntaskólakennara. Starfsskyldu og starfstilhögun skal ákveða
með reglugerð.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

819. Lög

[225. mál]

um Hússtjórnarkennaraskóla Islands.
(Afgreidd frá Nd. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 614 (sbr. 419).

Nd,

820. Lög

[226. mál]

um hússtjórnarskóla.
(Afgreidd frá Nd. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 603.

Nd.

821. Lög

[224. mál]

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
(Afgreidd frá Nd. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 647 (sbr. 418).

822. Lög

Nd.

[284. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmda og reksturs
Rafmagmveitna rikisins og Vegagerðar ríkisins.
(Afgreidd frá Nd. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 615.

Ed.

823. Þingsályktun

um rannsókn á byggingu Fljótsdalsvirkjunar.
(Afgreidd l'rá Ed. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 695.

[177. mál]

1824

Þingskjal 824—827

Ed.

824. Tillaga til rökstuddrar dagskrár

[220. mál]

í málinu: Frv. til 1. um breyt. á löguiu nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof).
Frá Halldóri Asgrímssyni, Axel Jónssyni, Stefáni Jónssyni
og Jóni Árm,. Héðinssyni.
Þar sem i tillögu heilbrigðis- og trygginganefndar þessarar hv. deildar er lagt
til að lög þessi komi ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 1976 og með tilvísun
til þess að lagaákvæði þessi þurfa nánari athugunar við, samþykkir deildin að
fela ríkisstjórninni að semja frv. til laga um inálið er verði lagt fram í upphafi
næsta reglulegs Alþingis og tckur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Ed.

825. Breytingartillaga

[220. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar.
Frá Steingrími Hermannssyni.
Aftan við frv. bætist:
Ákvæði til bráðabirgða.
Fyrir 1. janúar 1976 skal ríkisstjórnin láta kanna á hvern máta megi veita
öllum konum í landinu sambærilegt fæðingarorlof og tryggja tekjustofn í því skyni.

Ed.

826. Frumvarp til laga

um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof).
(Eftir 2. umr. í Ed., 16. mai.)
1. gr.
Aftan við 5. mgr. d-liðar 15. gr. laganna komi nýr málsl., svo hljóðandi: Þó
skulu þær konur, sem forfallast frá vinnu vegna barnsburðar, njóta atvinnuleysisbóta í 90 daga samtals.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1976.
Ákvæði til bráðabirgða.
Fyrir 1. janúar 1976 skal ríkisstjórnin láta kanna á hvern máta megi veita
öllum konum í landinu sambærilegt fæðingarorlof og tryggja tekjustofn í því skyni.

Ed.

827. Lög

um breyting á vegalögum nr. 80 10. júlí 1973.
(Afgreidd frá Ed. 16. maí.)

Samhljóða þskj. 764 (sbr. 349).

[95. mál]

1825

Þingskjal 828—833

828, Lög

Ed.

[209. mál]

um félagsráðgjöf.
(Afgreidd frá Ed. 15. mai.)
Samhljóða þskj. 809 (sbr. 402).

Ed.

829. Lög

[285. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Flugleiðir hf.
(Afgreidd frá Ed. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 616.

Ed.

830. Lög

[11. mál]

um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl.
(Afgreidd frá Ed. 15. maí.)
Samhljóða þskj. 813.

Ed.

831. Lög

[15. mál]

um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs végna frarhkvæmda við Norðurveg og Austurveg.
(Afgreidd frá Ed. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 1-41 (sbr. 17).

Ed.

832. Lög

[133. mál]

um breyting á lögum nr. 30 frá 1941, um fjarskipti.
(Afgreidd frá Ed. 16. máí.)
Samhljóða þskj. 249.

Ed.

833. Lög

[104. mál]

um breyting á lögum nr. 67 frá 20. apríl 1971, um almannatryggingar.
(Afgreidd frá Ed. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 119.
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþing).
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Þingskjal 834—837

Ed.

834. Lög

[281. mál]

um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 1952, um tilkynningar aðsetursskipta.
(Afgreidd frá Ed. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 600.

Ed.

835. Nefndarálit

[263. mál]

um till. til þál. um aðstoð við vangefna og fjölfatlaða.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um till. og leggur til, að hún verði samþykkt óbreytt.
Albert Guðmundsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 16. maí 1975.
Oddur Ólafsson,
form., frsm.
Ásgeir Bjarnason.

Nd.

Halldór Ásgrímsson,
Steinþór Gestsson.
fundaskr.
Helgi Seljan.
Eggert G. Þorsteinsson.

836. Nefndarálit

[129. mál]

um till. til þál. um fisksölusamstarf við Belgiumenn.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndm mælir með því, að tillagan verði samþykkt.
Jón Skaftason var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 16. maí 1975.
Pétur Sigurðsson,
form.
Guðl. Gíslason.

Nd.

Sverrir Hermannsson,
Garðar Sigurðsson.
l'undaskr., frsm.
með fyrirvara.
Sighv. Björgvinsson.
Tómas Arnason.

837. Nefndarálit

[246. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 19 11. febr. 1953, um ættleiðingu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 16. maí 1975.
Ingólfur Jónsson.
Gunnlaugur Finnsson,
fundaskr., frsm.
Geirþrúður H. Bernhöfl,
Friðjón Þórðarson.
Guðrún Benediktsdóttir.

Sighv. Björgvinsson.
Svava Jakobsdóttir.

Þingskjal 838—843

Sþ.

838. Þingsályktun

1827

[278. mál]

um fullgildingu á samkomulagi um breyting á samstarfssamningi frá 23. mars 1962
milli Danmerkur, Finnlands, íslands, Noregs og Svíþjóðar.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 581.

Sþ.

839. Þingsályktun

[236. mál]

um staðfestingu á niðurstöðu viðræðna um heimildir Færeyinga til fiskveiða við
ísland.
(Afgreidd frá Sþ. 16. inaí.)
Sainhljóða þskj. 454.

Sþ.

840. Fjáraukalög

[32. mál]

fyrir árið 1971.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 35.

Sþ.

841. Fjáraukalög

[228. mál]

fyrir árið 1972.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 427.

Sþ.

842. Þingsályktun

[89. mál]

um öryggisþjónustu Landssimans.
(Afgreidd frá Sþ. 16. mai.)
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, að Landssíminn
geri áætlun um öryggisþjónustu, þannig að fullnægt verði ákvæðum 42. gr. laga
um heilbrigðisþjónustu, nr. 56 1973.

Sþ.

843. Þingsályktun

[144. mál]

um lækkun á byggingarkostnaði.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
í þeim tilgangi að draga úr húsnieðiskostnaði ályktar Alþingi að fela rikisstjórninni að láta gera nákvæina skýrslu um þann hluta byggingarkostnaðar, sem
fólginn er í ýmiss konar gjöldum til ríkisins. Höfð skal hliðsjón af þessari skýrslu
við þá endurskoðun aðflutningsgjalda og söluskatts, sem nú fer fram.

1828

Þingskjal 844—849

Sþ.

844. Þingsályktun

[194. mál]

í tilefni af aldarafmæli landnáms íslendinga í Vesturheimi.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 384.

Sþ.

845. Þingsályktun

[101. mál]

um dýpkunarskip.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 116.

Sþ.

846. Þingsályktun

[169. mál]

um nýtingu á áveitu- og flæðiengjum landsins.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 308.

Sþ.

847. Þingsályktun

[271. mál]

um athugun á framfærslukostnaði.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 559.

Sþ.

848. Þingsályktun

[289. mál]

um löggjöf um íslenzka stafsetningu.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa löggjöf um íslenzka stafsetningu.

Sþ.

849. Þingsályktun

[120. mál]

um athugun á byggingu og rekstri fiskvinnsluverksmiðju á Snæfellsnesi.
(Afgreidd frá Sþ. 16. mai.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta kanna hvort hagkvæmt sé að
byggja og starfrækja verksmiðju á Snæfellsnesi er unnið geti feitan fisk og fiskúrgang.

1829

Þingskjal 850—851

Sþ.

8§Ö. Þingsályktun

[145. mál]

um endurskoðun laga um iðju og iðnað.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta endurskoða lög um iðju og iðnað,
nr. 79 15. ágúst 1971, og leggja frumvarp til nýrra iðnaðarlaga fyrir næsta reglulegt Alþingi.
Til þess að vinna þetta verk skal ríkisstjórnin skipa sjö manna nefnd. Skulu
fimm nefndarmanna skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna aðila: Félags ísl.
iðnrekenda, Landsambands iðnaðarmanna, Sambands ísl. samvinnufélaga, Landssambands iðnaðarfólks og samtaka iðnsveina. Tveir nefndarmanna skulu skipaðir
án tilnefningar.

Sþ.

851. Þingsályktun

[216. mál]

um vegáætlun fyrir árin 1974—77.
(Afgreidd frá Sþ. 16. maí.)
Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vegalaga, nr. 80 10. júli 1973, að árin
1974—T1 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt
eftirfarandi vegáætlun:
I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN.
(Fjárhæðir í m.kr.)

1.1.

Fastír Uðiri

1.
2.
3.

Innflutningsgjald .........................
Þungaskattur ................................
Gúmmigjald .................................

Endurgr. innfl.gjald...............................
Endurgr. þungaskattur .........................

1974

1975

1976

1977

1 121
311
105
-----------18
15

1 862
495
96

1 962
545
99

1 946
468
104

1 537

Ríkisframlag..................................

1.2.
1.
2.
3.
4.
5.

Sérgtök fjáröflum
Skeiðarársandur...........................
Hraðbrautir ..................................
Kópavogur ....................................
Djúpvegur......................................
Aðrar framkvæmdir.....................

28

2 518
28
8

8
28

36

36

1 504
362

2 425
380

2 570
500

2 482
500

1 866

2 805

3 070

2 982

-------------33

4.

2 606

2 453
20
8

400
100
80
80
500
------------ 1 160

116

1 050

1 050

797
913

1 050

1 050

3 718

4 120

4 032

3 026
1.3.

Fjárveit. til greiðglu halla 1974i
HaUi í lok árs 1974 .............................
Fjárveiting til gr. halla 1974 .............
Markaðar tekjur umfr. áætl..................
Aukafjárv. til greiðslu halla ...............

Samtals

418,4
—60,0
-?29,8
328,6
------------

328,6

3 354,6
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II. SKIPTING ÚTGJALDA.
(Fjárhæðir í m.kr.)

2.1.
1.
2.
3.
4.

2.2.
1.
2.
3.

2.3.
1.
2.
3.
4.
5.

1974

1975

1976

1977

54,0
51,3
7,7
8,2

73,0
87,0
12,5
10,5

73,0
91,0
12,5
11,5

73,0
94,4
12,5
12,1

Stjóm og undirbúningur:
Skrifstofukostnaður.....................
Verkfræðil. undirbún.....................
Umferðatalning ...........................
Eftirlaunagreiðslur.......................

Viðhald þjóðvega:
Sumarviðhald ...............................
Vetrarviðhald ................................
Vegmerkingar...............................

Til nýrra þjóðvega:
Hraðbrautir ..................................
Þjóðbrautir....................................
Landsbrautir..................................
Girðingar og uppgræðsla.............
Sérstakar áætlanir:
1. Skeiðarársandur .....................
2. Austurlandsáætlun .................
3. Norðuríandsáætlun.................
4. Diúpvesur ...............................
5. Þingvallavegur .......................
6. Aðrar framkvæmdir .............

121,2

183,0

726,0

854,0
194,7
13,3
----------- 1 062,0

649,0
67,4
9,6

Til fjallvega o. fl.:
Aðaifjallvegir ................................
Aðrir fjallvegir..............................
Reiðvegir........................................
Þjóðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamanaastöðum.........

400,0
107,0
175,6
105,3
81,0
0,0

116,0
145,0
200,0
25,0
0,0
0,0

177,0
175,0
25,0
0,0
0,0

4,7
6,9
0,5

1 865,9

7,0
20,1
1,0

0,0

Til brúargerða:
Brýr 10 m og lengrí.....................
Smábrýr ........................................

1 096,0

672,0
252,0
285,0
40,0

2 114,0

75,0
175,0
25,0
0,0
500,0
—— 2 024,0

7,0
14,0
1,0
0,0

10,0
32,0

35,1

122,0
29,0

90,8
20,6

888,0
194,7
13,3

7,0
14,0
1,0

7,0

192,0

1 096,0

1 081,0
352,6
263,4
40,0

-

—

888,0
194,7
13,3

890,3
239,9
209,7
40,0

12,1
2.5.
1.
2.

188,0

516,3
129,2
163,3
28,3

1 706,0
2.4.
1.
2.
3.
4.

■

22,0

—

184,0
33,0

183,0
43,0

217,0
2.6.

Til sýsluvega..................................

38,0

85,0

104,0

106,0

2.7.

Til vega í kaupst. og kaupt...........

183,7

285,0

296,0

310,0

2.8.
1.
2.

Til véla- og áhaldakaupa:
Til véla- og verkfærakaupa ....
Til byggingar áhaidahúsa...........

18,0
10,6

20,0
30,0

20,0
30,0

20,0
18,0

50,0
2.9.

Til tiirauna í vegagerð.................

2.10. Halli á vegáætlun:
í lok árs 1973 ...............................
1.
Halli á árínu 1974 .......................
2.

9,2

13,0

14,0

15,0

267,0
151,4
418,4
----------- 3 718,0

3 354,6

4 120,0 —

4 032,0
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SUNDURLIÐUN:
2.3 Til nýrra þjóðvega.
1. Hraðbrautir:
Vegnr.

1
01
34
02
02
38
02
1
16
19
40

Fjárveitingar
i millj. kr.
1976
1975

Vegheitl
Kaflaheiti

Suðurlandsvegur
1 Flóa ...........................................................
Eyrarbakkavegur
Selfoss—Þorlákshafnarvegur .....................
Um ölfusárós (rannsóknir og hönnun) ...
Þorlákshafnarvegur
Þrengslavegur—Þorlákshöfn ....................
V esturlandsvegur
Um Kiðafell .................................................
Um Múlanes .................................................

1
51
61
1

1 Kópavogi ...................................................
Kópavogslækur—Arnarnes ........................
Garðskagavegur
01
Keflavik—Garður ......................................
Vesturlandsvegur
05
Um Borgarfjörð .........................................
11
í Norðurárdal ....................................................
Akranesvegur
01
Vesturlandsvegur—Akranes ......................
Djúpvegur
Flugvöllur—Hnífsdalur .............................
20
N orðurlandsvegur
Laugarbakki—Norðurbraut ........................
03
Víðidalsv. v.—Viðidalsv. ey............................
05
Víðidalsv. ey.—Gljúfurá...............................
06
Við Blönduós .............................................
08

72

10
61.6
25
47

47

115
44

76
90

40

53

135
35

390
30
49

38

30
16.8
7

5.7
75

Hvammstangavegur

Norðurlandsvegur—Hvammstangi
...........
Sauðárkróksbraut
Norðurlandsvegur—Reynistaður ..............
01
1
Norðurlandsvegur
05
Norðan Akureyrar ......................................
Á Svalbarðsströnd ......................................
08
99
Hafnarvegur
Austurlandsvegur—Höfn ...........................
01

65

5

Hafnarfjarðarvegur

02
03

45

170

80
15.2

01

75

12
80
11

70
40

3

890.3

1081

2. Þjóðbrautir:
1

Suðurlandsvegur
Um Hrífunesheiði
08
Á Mýrdalssandi .
10
12
Austan við Vík ..
Skarphóll—Skeiðfl
14
16

10.0
0.3
11.1
0.7

4.6
10.0
10.3
2.0
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Vegnr.

17
17
30
02
31
01
35
04
36
01
45
03
54
02
07
11
56
03
57
03
60
04
60
01
03
09
14
21
24
25
26
61
01
05
08
09
19
68
05
76
10
82
02
1
01
11
12

Vegheiti
Kaflaheiti

Fjirveitingar
i millj. kr.
1975
1976

Um Steina .........................................................................
ViÖ Hvamm .......................................................................... 14.5
Skeiða- og Hrunamannavegur
ólafsvallavegur—Brautarholt .............................................
Skálholtsvegur
Við Reyki ...............................................................................
3.1
Biskupstungnabraut
Við Brúará ............................................................................. 10.4
Þingvallavegur
Sýslumörk—Stardalur .........................................................
2.4
Garðskagavegur
Gerðar—Sandgerði ...............................................................
Ólafsvikurvegur
Um Urriðaá ...................................................................
Um Gróulæk og Viðralæk......................................................
Um Hvalsá og Fossá ........................................................ 30.0
Stykkishólmsvegur
Síkisá—Nesvogur ..................................................................
Snæfellsnesvegur
Norðan Laxár .........................................................................
Vestfjarðavegur
Brautarholt—Þorbergsstaðir ..............................................
Vestfjarðavegur
Garpsdalur—Gróustaðaá .....................................................
Tindar—Skáldastaðir ..........................................................
Kleifastaðir—Fjarðarhorn ................................................. 14.0
Um Hörgsnes ......................................................................... 40.0
Svalvogavegur—Ketilseyri .................................................
6.0
Kirkjuból—Valþjófsdalsvegur
..................................... 8.0
Rannsóknir í Dvrafirði og önundarfirði...........................
1.0
Breiðadalsheiði ...................................................................
1.0
Djúpvegur
Tenging Inndjúps við A.-Barð. (ranns.) ............................. 2.0
Um Arngerðareyri ................................................................
Um Eyri í Mjóafirði .............................................................
Um Laugardalsá ...................................................................
Arnardalur—flugvöllur .......................................................
6.0
Hólmavikurvegur
Stóra-Hvalsá—Sauðanes .....................................................
Siglufjarðarvegur
Almenningsnöf—Siglufjörður .............................................
Ólafsfjarðarvegur
Knappsstaðir—Siglufjarðarv.................................................. 12.2
Norðurlandsvegur
Grjótá—öxnadalsá ................................................................
Norðausturv.—Aðaldalsv........................................................
Aðaldalsv.—Brún ................................................................
8.5

15.5
10.0

3.0
10.0
4.5
9.0
1-5
10.0
9.0
23.0
7.0
40.0
15.0
1.0
1.0
8.0
6.0
5.0
15.0
14.0
2.0
2.2
10.0
4.5

17

Kisiliðja—Austaraselsheiði .......................................................

9.0

17

Austan Námaskarðs ...............................

6.4
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Vegnr.

82

Fjárveltlngar
i millj. kr.
1978
1976

Vegheiti
Kaflaheiti

ólafsfjarðarvegur
06

Ripill—ólafsfjörður ...................................................................

06

Undirbúningur að vegsvölum .............................................

Norðausturvegur
14
Arnarstaðir—Kópasker ..............................................................
22
Sveinungsvik—Krossavík ...........................................................
26
Hafralónsá—Langanesv..................................................................
1
Austurlandsvegur
04
Kverkfjallal.—Lindará ...............................................................
14
Egilsstaðir—Upphéraðsv................................................................
17
Viðilækur—Axarvegur
............................................................
37
Hafnarvegur—flugvöllur ...........................................................
40
Hólmur—Smyrlabjörg ..............................................................
44
Jökulsá—Fjallsá .........................................................................

1.5

5.0

85

85

9-8
2.8
3-1
0.3
15-4
19.7
3.5
20.0

13.5
30.0

2.2
6.0

10.0

Samtals 239.9

352.6

Norðausturvegur
03
07

Miðfjarðará—Hafnarvegur .......................................................
Vesturdalsv.—Vopnafjörður
....................................................

3. Landsbrautir:

Þykkvabæjarvegur

25
02
26
03
204
01
02
208
01
214

01
215
01

261

Djúpós—Þykkvibær ...................................................................
Landvegur
Brúarlundur—Skarð ...................................................................
Meðallandsvegur
Um Tungulæk ...............................................................................
Um Eldvatn ...................................................................................
Búlandsvegur
Suðurlandsvegur—Búland
.......................................................
Kerlingardalsvegur

Við Fagradal ........................................................................
Reynishverfisvegur
Suðurlandsvegur—Presthús

1-6
0.7
1-2
44
1-6

13

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

1-6

Fljótshliðarvegur
02
02

Hvolsvöllur—Deild .....................................................................
Deild—Hlíðarendi .......................................................................
268
Þingskálavegur
01
Við Þingskála .................................................................................
275
Ásvegur
01
Um Skammalæk...........................................................................
33
Gaulverjabæjarvegur
02
Um Ðaugsstaðasiki .....................................................................
308
Hamarsvegur
01
Skógsnes—Sýrlækur ..................................................................
340
Auðsholtsvegur
01
Við Syðra-Langholt......................................................................
341
Langholtsvegur
01
Flúðir—Syðra-Langholt ............................................................
350
Grafningsvegur
01
Torfastaðir—Hlið ........................................................................
Alþt. 1974. A (96. löggjafarþlng).

8.0
11.4
1.0
6.7
4.0

5.3
4.6

0.2
0.5
5.0
230
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Vegnr.

356

Fjárveitingar
i millj. kr.
1975
1976

Vegheiti
Kaflaheiti

Tjarnarvegur

01
358

Ofan Vatnsleysu ..................................................................

1.6

Einholtsvegur

01
44
01
48
02
410
01
460
01
50
01
59
01
503
02
505
01
510
511
01
519
01

Á Einholtsmelum .................................................................
Hafnavegur
Flugvöllur—Stapafellsvegur .............................................
Kjósarskarðsvegur
Meðalfellsvegur—sýslumörk .............................................
Elliðavatnsvegur
Suðurlandsvegur—Reykjanesbraut ..................................
Eyrarfjallsvegur
Miðdalur—Bær ....................................................................
Borgarfjarðarbraut
Um Draga ............................................................................
Laxárdalsvegur
Höskuldsstaðir—Hornsstaðir .............................................
Akrafjallsvegur
Við Akranes ..........................................................................
Melasveitarvegur
Ás—Súlunes ........................................................................
Vatnshamravegur ...................................................................
Hvanneyrarvegur
Vesturlandsvegur—Hvanneyri
.........................................
Reykholtsdalsvegur
Stóri-Ás—Giljar

2.0
9.0

13.0

2.1
2.2

2.1
2.9
2.0

13.0
6.0
2.0

1.5
1.5

1.4

6.0

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

5.0

528

Norðurárdalsvegur
01
Glitstaðir—Skarðshamrar ..................................................
574
Útnesvegur
Snjóastaðir ..........................................................................
586
Haukadalsvegur
01
Vestfjarðavegur—Smyrlahóll .............................................
590
Klofningsvegur
04
Efribyggðarvegur—Ballará .........................................................
59
Laxárdalsvegur
01
Um Laxá ...............................................................................
64
Flateyrarvegur
01
Vestfjarðavegur—Flateyri .................................................
619
Ketildalavegur
03
Bíldudalur—Bakkadalsá ....................................................
622
Svalvogavegur
03
Þingeyri—flugvöllur ............................................................
05
Hraun—Svalvogar ...............................................................
624
Tngjaldssandsvegur
01
Vestfjarðavegur—Núpur ....................................................
03
Gerðhamrar—Sæból .............................................................
Valþj ófsdalsvegur
625
02
Flugvöllur—Kirkjuból ........................................................
643
Strandavegur
08
Árnes—Melar ......................................................................
Drangsnesvegur
645
02
Drangsnes ...................................................................................
74
Skagastrandarvegur ...........................................................

7.0
2.5

6.0
10.0

8.0

10.0

2.0
3.0
4.0
2.0
1.0
1.0
2.0
3.0
3.0
13.9

7.7
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Vegnr.

704
01
706
01
711
01
05
714
02
715
01
725
01
726
01
732

01

733
01
741
01
744
02
745
02
03
04
06
09
752
01
02
754
01
757
01
762

01

764
01
83
02
802
01
805
01
815

01

816
01

Vegheiti
Kaflaheiti

Miðfjarðarvegur
Norðurlandsv.—Vesturárdalsv................................................
Núpsdalsvegur
Miðfjarðarv.—Miðfjarðarv.......................................................
Vatnsnesvegur
Hvammstangi—Skarð ...........................................................
Valdalækur—Vesturhópshólar
..........................................
Fitjavegur
Neðrifitjar—Miðfjarðarvegur
............................................
Víðidalsvegur vestri
Hvarf—Kolugil ......................................................................
Miðásavegur
NorðurlandsvegurHæll ......................................................
Auðkúluvegur
Reykjabraut—Svínvetningabraut .........................................
Kjalvegur
Svínvetningabraut—Eiðsstaðavegur ...................................
Blöndudalsvegur
Svínvetningabraut—Austurhlið ..........................................
Neðribyggðarvegur
Skagastrandarvegur—Skagastrandarvegur ......................
Þverárfjallsvegur
Engjadalur—Skagavegur .....................................................
Skagavegur
Hlið—Krókssel ...................................................................
Krókssel—Hafnaá ................................................................
Hafnaá—sýslumörk ....................................................... •••
Keta—Selnes .........................................................................
Þverárfjallsvegur—Sauðárkrókur ......................................
Skagafjarðarvegur
Norðurlandsvegur—Efribyggðarvegur ...............................
Efribyggðarvegur—Svartárdalsvegur .................................
Héraðsdalsvegur
Skagafjarðarvegur—Kjálkavegur ......................................
Tunguhálsvegur
Skagafjarðarvegur—Héraðsdalsvegur ................................
Sæmundarhlíðarvegur
Sauðárkróksbraut—Fjall ....................................................
Hegranesvegur vestri
Hegranesvegur—Helluland .................................................
Grenivíkurvegur
Fnjóskadalsv. eystri—Grenivík ...........................................
ólafsfjarðarvegur eystri
Ólafsfjörður—ólafsfjarðarvegur .........................................
Svarfaðardalsvegur
ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur
.....................................
Hörgárdalsvegur
Norðurlandsvegur—ólafsfjarðarvegur ................................
Dagverðareyrarvegur
Norðurlandsvegur—ólafsfjarðarvegur ...............................

Fjárveitingar
i millj. kr.
1975
1976

3.6
2.0
6.4
3.1
5.1
2.4
0.3
9-0
0.6
0.6
6.7
2.4
1-5
7.3
2.6
16.2

1.7
ð-ð
1.8
7.7
1-5
2.5
1.5

4.0

2.0

1.0

10.0
4.2

8.5
7.5
10.2
2.1
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Vegnr.

821
02
829
01
835
01
842
02
843
01
847
01
848
02
853
01
854
01
856
01
861
01
865
01
868
01
94
03
08
917
02
919
01
923
01
924
02
925
02
929
01
931
01
03
08
944

01

951
01

Veghelti
Kaflaheiti

Eyjafjarðarbraut vestri
Finnastaðavegur—Eyjafjarðarbraut e................................
Eyjafjarðarbraut eystri
Norðurlandsvegur—Munkaþverá .......................................
Fnjóskadalsvegur eystri
Norðurlandsvegur—Böðvarsnes ..........................................
Bárðardalsvegur vestri
Hlíðarendi—Bárðardalsvegur e..............................................
Lundarbrekkuvegur
Bárðardalsvegur e.—Viðiker.................................................
Stafnsvegur
Norðurlandsvegur—Stafn ...................................................
Mývatnssveitarvegur
Garður—Norðurlandsvegur ..................................................
Hvammavegur
Aðaldalsvegur—Mývatnsvegur ..........................................
Staðarbraut
Aðaldalsvegur-—Hvammavegur ..........................................
Laxárdalsvegur
Staðarbraut—Halldórsstaðir ...........
Vestursandsvegur
Norðausturvegur—Nýjabæjarvegur ............................
Gilsbakkavegur
Norðausturvegur—Gilsbakki ..................................... .
Laxárdalsvegur
Norðausturvegur—Laxárdalur ............................................
Borgarfjarðarvegur
Eiðar—Steinsvað ...............................
Njarðvík—Borgarfjðrður ......................................................
Hlíðarvegur
Hallgeirsstaðir—Eyjavegur ................................
Sunnudalsvegur
Hliðarvegur—Guðmundarstaðir ..........................................
Jökuldalsvegur
Austurlandsvegur—Hákonarstaðir .....................................
Jökuldalsvegur eystri
Refshöfði—Austurlandsvegur ..............................................
Hróarstunguvegur
Húseyjarvegur—Lagarfoss .................................................
Fellsvegur
Austurlandsvegur-—Staffell .................................................
Upphéraðsvegur
Austurlandsvegur—Rauðilækur .............
Skeggjastaðir—Brekkugerði ................................................
Hallormsstaður—Gunnlaugsstaðir .......................................
Lagarfossvegur
Brú—Tunguvegur ................................................................
Vestdalseyrarvegur
Vestdalseyri—Grýtueyri ................................................ ..

Fjárveltingar
1 tttlllj. kr.
1»7B
1976

4.0

9.8
4.0

0.4
2.4
1.0

4.6
2.5

3.5
3.0
1.1
1.3

0.5

8.C
5.0
1.6
0.8
3.1

10.0

0.5
4.8
4.5
7.9
7.1
1.5
2.2
0.5
10.1
0.4
6.2
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Vegnr.

953
02
954
02
962
01
964
01
986
01

Fjárveitingar
i millj. kr.
1975
1976

Vegheiti
Kaflaheiti

Mjóafjarðarvegur
Háheiði—Fjörður ...............................................................
5.6
Helgustaðavegur
Mjóeyri—Stóra-Breiðuvík ......................................................
0.7
Norðurdalsvegur
Um Hlfðarenda .......................................................................
0.4
Breiðdalsvegur
Austurlandsvegur—Fiaga .......................................................
5.2
Rauðabergsvegur
Austurlandsvegur—Holtasei ...............................................
Samtals 209.7

1.8
263.4

5.2. Austurlandsáætlun.
1
25
29
85
12
92
02
05
10
93
03
03
03
96
02
08
08

Austurlandsvegur
Axarvegur—Urðarteigur ......................................................
Melrakkanes—Hof ................................................................
Norðausturvegur
Teigará—Bæjaröxl ...............................................................
Norðfjarðarvegur
Seyðisfjarðarvegur—Mjóafjarðarvegur ..............................
Suðurfjarðavegur—Reyðarfjarðarvegur .............................
Gangamunni—E.-Kirkjuból .................................................
Seyðisfjarðarvegur
Svslumörk—kaupstaður ......................................................
Vatnshæðaárbrú
..................................................................
Fjarðarárbrú ........................................................................
Suðurfjarðavegur
Eyri—Hafranes ....................................................................
Vík—-Gvendarnes
.................................................................
Merkigil—Lönd ....................................................................

15.5

11.5

15.0
5.6
1.0
48.6
21.8
8.3
10.8

118.4
23.0

1.0
15.0
2.4

24.1

Samtals 145.0

177.0

5.3. Norðurlandsáætlun.
STRANDABYGGÐ
............................................... ......................
68
Hólmavíkurvegur
05
Kolbeinsá—Guðlaugsvík ....................... ......................
HÚNABYGGÐ ........................................................ ......................
1
Norðurlandsvegtir
09
Staðnr MelstAfíur ............................. ......................
10
í Langadal ........................................... ......................

1976

1976

öskipt
1977

20

10

12

20

10

40

40

25
15

25
15

50
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1975

SKAGAFJARÐARBYGGÐ ...........................................................
Sauðárkróksbraut
75
05
Um Hegranes ........................................ .....................
Siglufjarðarvegur
76
Móskógar—Brúnastaðir ...................... .....................
08
N orðurlandsvegur
1
14
í Blönduhlíð ........................................ ......................

Fjárveitingar
i millj. kr.
Óskipt
1977
1976

60

46

40

36

13

10

30

7

EYJAFJARÐARBYGGÐ ...............................................................
82
Ólafsfjarðarvegur
01
Hörgá—Hof ................................................................
01
Hof—Reistará ............................................................
1
Norðurlandsvegur
01
Á Öxnadalsheiði ........................................................
08
Um Svalbarðsströnd................................................
10
Hjá Hálsi i Fnjóskadal .............................................

39

SKJÁLFANDABYGGÐ ...................................................................
85
Norðausturvegur
01
Lokið frkv. frá ’73—’74 í Köldukinn ................ .
01
Árland—Gvendarstaðir ..............................................

19

43

40

10
14
9

18
15

16
8

21

19
8

NORÐAUSTURBYGGÐ ............................................................... 20
85
Norðausturvegur
17
Kópasker—Raufarhöfn .............................................
9
25
Frá Hölkná að Syðri-Brekku...............................■ • • • H
Verkfræðilegur undirbúningur ....................................................
2

26
11

Samtals 200

175

20

2
175
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2.5. Til brúagerða.
1. Til brúa 10 m og lengri.
1875

Litla-Þverá í Fijótshlið (261) ......................................
6.9
Steinslækur hjá Sumarliðabæ (sýsluv.) ....................
1.7
Tunguá hjá Iðunnarstöðum (sýsluv.) .......................
5.8
Hörðudalsá hjá Vifilsdal (sýsluv.).................................
7.7
Haukadalsá í Haukadal (sýsluv.) ..................................
3.8
Villingadalsá í Haukadal (sýsluv.) ...........................
3.8
Laxá í Hvammssveit (590) .............................................
2.4
Laxá á Laxárdalsheiði (59) .........................................
11.0
Melrakkadalsá (1) ............................................................
2.7
Laxá á Þverárfjallsvegi (744) ......................................
5.3
Skjóldalsá í Eyjafirði (821) .........................................
7.1
Djúpadalsá í Eyjafirði (821) ..............................................
16.2
Kverká á Langanesi (sýsluv.) ......................................
10.9
Hölkná í Bakkafirði (85) .................................................
12.5
Jökulsá hjá Merki (sýsluv.) ......................................
11.9
Staðará á Jökuldal (1) .................................................
10.2
Lagarfljót hjá Fossi (944) .............................................
2.1
Tungulækur í Landbroti (203) ....................................
Eldvatn hjá Syðri-Fljótum (203) ...............................
Bjarnardalsá (1)...............................................................
Urriðaá (54) ............................................................. • • • •
Þingmannaá (60) ...........................................................
Laugadalsá í Djúpi (61) ................................................
Hvalsá í Hrútafirði (68) .............................................
Vatnsdalsá hjá Undirfelli (722) ..................................
Laxá hjá Tinduni (724) .................................................
Laxá hjá Hvammi (sýsluv.) .........................................
Öxnadalsá hjá Hrauni (sýsluv.) ..................................
Mjóadalsá hjá Mýri (aðalfjallv.) ................ .................
Vesturdalsá hjá Haugsstöðum (sýsluv.)

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

Vesturdalsá hjá Fremri-Hlíð (sýsluv.) .......................
Kolgríma í Suðursveit (1) .............................................
Samtals

122.0

Kjárveltingar
I millj. kr.
1976

4.3

8.5
5.0
20.0
6.4
15.4
19.6
10.8
7.8
5.0
7.8
5.5
20.6
10.0
7.4
28.9
183.0
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1

22
25
26
202
203
204
206
208
210
211
212
214
215
216
218
219
242
243
245
246
247
249
250

III. FLOKKUN VBGA
3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM
Suðurlandskjördæmi.
Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Siðu,
yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkuin við
Sandskeið.
Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum: Af vegamótum ofan við kirkjuna um
Ofanleitishverfi að Stórhöfðavita.
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá
Miðkoti í Þykkvabæ.
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk
austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells.
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um. Prestbakkavöll, að heimreið að Prestbakka.
Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi auslan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að
heimreið að Geirlandi.
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll i Meðallandi, á Suðurlandsveg austan Eldvatns.
Holtsvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú
að vegamótum hjá Heiði.
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu,
að heimreið að Búlandi.
Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli.
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
Hryggjavegur: Áf Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá,
að heimreið að Bólstað.
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum..
Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á
Reynishverfisveg hjá Reynisdal.
Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi f Mýrdal að heimreið að
Dyrhólum.
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar.
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi,
á Suðurlandsveg austan Svaðbælisár.
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og
Leirnahverfi, á Suðurlandsveg austan við Steina.
Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suðurlandsveg austan Irár.
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlandsveg austan við Hvamm.
Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvainm, um Efraholt, á Suðurlandsveg hjá Fitjamýri.
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi auslan Markarfljóts, um Stóru-Mörk og
Merkurengjar í Húsadal í Þórsmörk.
Dimonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljótsaura hjá Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg við Eyvindarmúla.
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255
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261
262
264
266
268
271
273
275
282
284
286
288
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum uin Dalsel og Borgareyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn.
Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol,
Þúfu og Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár.
Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Alftarhóls að Hólmum.
Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg
nálægt Akurey.
Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi veslan Fróðholts um Artún á Landeyjaveg hjá
Eystra-Hóli.
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot að Háamúla.
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velii.
Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli,
um Keidur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varmadals.
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi veslan við Strönd að Vindási.
Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og
Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi veslan Ytri-Rangár, urn Árbæ, Snjallsteinshöfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu.
Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti.
Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju,
Háfshverfi og Þykkvabæ að Unuhóli.
Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ásveg við Áshverfi.
Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gfslholt, á Hagabraut.
Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á
Landveg neðan við Köldukinn.
Hamravegur: Af Suðuriandsvegi hjá Einbúa að Syðri-Hörarum.
Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi i Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir
Hvitá lijá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut norðan Brattholts.
Skálholtsvegur: Ai' Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás
og Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt
sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá
hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá Sigöldu að Sigölduvirkjun.
Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi um Eyr>
arbakka og ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi.
Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan
Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði.
Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á
Biskupstungnabraut hjá Múla.
Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar.
Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í ölfusi.
Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Villingaholtsveg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi.
A]pt. 1974. A f96. löggjafarþing).
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Ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði uin Miklholtshelli að
vegamótum við ölvisholt.
304 Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvcgi hjá Hraungerði að vegamótum við
Austurkot og Oddgeirshóla.
305 Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
308 Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvcgi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk.
309 Kolsholtsvegiir: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vcgamótum að Kolsholtshelli.
310 Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
311 Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt,
á Villingaholtsveg norðan Önundarhoits.
312 Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um
Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli.
314 Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
316 Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að
Hreiðurborg.
318 Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvcgi nálægt Túni að Langholti.
321 Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg
móti Löngumýri.
322 Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum.
324 Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli.
325 Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
326 Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi veslan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjarbakka.
328 Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpvcrjaveg við Ásaskóla.
329 Mástunguvcgur: Af Gnúpvcrjavegi ofan við Asa um Stóru-Mástungu að
303

Skáldabúðum.
340

Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
341 Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðuin á Auðsholtsveg hjá Langholti.
344 Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg
vestan Kirkjuskarðs.
345 Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu.
349 Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að heimreið að Jaðri.
350 Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri
við Úlfljótsvatn.
351 Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
353 Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti.
354 Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
355 Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá
Brúará.
356 Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnslevsu á Revkjaveg hjá Tjörn.
358 Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljólsbrú, um Einholt á
Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
359 Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóls að Ásakoti.
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360

Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Irafoss, um Grafning á Þingvallaveg
norðan Heiðarbæjar.
364 Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heinireið að Útey.
365 Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka.
366 Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efsiadalsfjalli að Böðmóðsstöðum.
374 Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar.
375 Arnarbætisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum.
42 Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á
Þorlákshafnarveg ofan við Þorlákshöfn.
48 Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisvatns, um Fellsenda á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
52 Uxahryggjavegur: Frá sýsluinörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á Þingvallaveg á Þingvöllum.
1
1
36
40
41
42
43
44
45
48
410
412
415
416
420
421
422
425
430
431
433

Reykjaneskjördæmi.
Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykjavfkur.
Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík við Elliðaár um Mosfellssveit og Kjalarnes,
inn Hvalfjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni.
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt
Köldukvísl.
Hafnarfjarðarvegur: Frá inörkum Reykjavíkur við Fossvogslæk, um Kópavog
og Garðahrepp, á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík við Elliðaár, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar,
um Vatnsleysustrandarheiði, Keflavik og Miðnesheiði til Sandgerðis.
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvik að
sýslumörkuni í Herdísarvíkurhrauni.
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur.
Hafnavegur: Af Reykjanesbraut i Njarðvikmn að Höfnum.
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavikur um Gerðar og Sandgerði
að heimreið að Nýlendu á Stafnesi.
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár um Reynivelli og Kjósarskarð að sýslumörkum vestan Stíflisvatns.
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garðakauptún og
Vífilsstaði á Elliðavatnsveg við Vifilsstaðavatn.
Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum.
Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, urn Landakot og Sviðholt og aftur að vegamótum Bessastaðavegar við Bessastaði.
Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd og Voga á Reykjanesbraut á Vogastapa.
Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni.
Njarðvikurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa, um Innri-Njarðvík á
Reykjanesbraut skammt austan vegamóta Hafnavegar.
Nesv^gur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes, Grindavík og tsólfsskála
á Krýsuvikurveg sunnan Krýsuvikur.
Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á
Hafravatnsveg.
Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlandsveg við Þverholt.
Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi
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Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vestur-
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landsveg hjá Blönduholti.
Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
Vesturlandskjördæmi.
Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall,
yfir brú á Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavörðuheiði.
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls
og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vesturlandsveg hjá Haugum.
Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi.
Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum.
Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á
Hvítá hjá Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts.
Ólafsvikurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og
Fróðárheiði til Ólafsvíkur.
Heydalsvegur: Af ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnessveg vestan Bíldhóls.
Stykkishólmsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um
Helgafellssveit til Stykkishólms.
Snæfellsnessvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógar-

strönd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá.
59 Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavcgi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörk502
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um á Laxárdalsheiði.
Svinadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli,
um Evri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi.
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl suður fyrir Akrafjall um
Innra-Hóhn að Akranesi.
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadalsveg vestan við Hól.
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vesturlandsveg hjá Belgsholti.
Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði
á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns.
Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi,
með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradalsvatns um Haga að Fitjum.
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxahryggjaveg hjá Hatti.
Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvegi að Hvanneyrarskóla.
Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grimsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg
hjá Brautartungu.
Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvitárbakka.
Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti.
Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalxkjar um Múlastaði,

Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um
Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum.
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Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Revkjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdaisveg við Úlfsstaði.
Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíðuveg bjá Bjarnastöðum.
Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og
fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og
Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
Hvítársiðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á
Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíiim.
Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á
Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
Stafholtsvegur: Af Borgarf jarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svarfhóli.
Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmatand
og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum.
Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá
Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki.
Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, urn Ferjubakka, á
Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi.
Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi.
Álftaneshreppsvegur: Af ólafsvikurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn
um Krossnes og Þverholt á ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa.
Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum.
Grimsstaðavegur: Af ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum
að Grenjum.
Sauravegur: Af ólafsvíkurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri.
Staðarhraunsvegur: Af ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni.
Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvikurvegi hjá Fíflholtum um Stóra-Iíálfalæk, Akra
og Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
Hitarnesvegur: Af ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt.
Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvikurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla,
ölkelduvegur: Af Ólafsvikurvegi hjá ölkeldu að Hóli.
Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvikurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á
ólafsvikurveg vestan Vatnsholtsár.
Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand og Rif að ólafsvik.
Framsveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall á Snæfellsnessveg hjá Eiði.
Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi við Mjósund, um Berserkjahraun
á Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs.
Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnessvegi við Blönduhlíð að Seljalandi.
Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnessvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Seljalandi.
Hálsabæjavegur nyrðri: Af Snæfellsnessvegi vestan Miðár um Snóksdal að Bæ.
Hálsabæjavegur syðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um
Hundadal að Bæ.
Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
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586 Haukadalsvegur: Af VestfjarSavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að
Smyrlahóli.
587 Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að
Lambastöðum.
588 Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gillastaði að Lambastöðum.
589 Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingfastaða að Laugaskóla.
590 Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning
og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg i Saurbæ.
591 Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum.
592 Skorravikurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravík að Ketilsstöðum.
593 Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu
á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
594 Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á
Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði.
60 Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni.
69 Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum.
Vestfjarðakjördæmi.
Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við
Hrútafjarðará.
59 Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan
Borðeyrar.
60 Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn,
um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð,
Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði.
61 Djúpvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði,
fyrir ísafjörð, um Eyrarfjall og ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð,
um Súðavík, Isafjörð og Óshlíð til Bolungarvíkur.
62 Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi i Vatnsfirði, um Barðaströnd yfir Kleifaheiði að Patreksfirði.
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Bildudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir

Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar,
þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar.
Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli
að heimreið að Bæ.
Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð i.nn Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrimsfirði til Hólmavikur.
Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavikurveg í Iíollafirði.
Tröllatunguheiði: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka hjá Valshamri, um TröIIatunguheiði hjá TröIIatungu á Hólmavíkurveg hjá Húsavík.
Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi i Berufjarðarbotni út Barmahlið um
Reykhóla að Stað.
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, að Firði.
Fossárvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fossá um Fossárháls á Vestfjarðaveg við
Vatnsdalsvatn.
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Siglunesvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að
Skriðnafelli.
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612 Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá ósum við Patreksfjörð um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum.
614 Rauðasandsvegur: Af Örlvgshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf á
Rauðasandi.
615 Kollsvíkurvegur: Af örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík, Hænuvíkurháls, Kollsvik, um Kóngshæð á örlygshafnarveg á Aurholti.
617 Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að
Stóra-Laugardal.
619 Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi um Bildudal, út með Arnarfirði um Bakka
að Selárdal.
622 Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal og Keldudal að
Svalvogum.
624 Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og
Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi.
625 Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um
Hjarðardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal.
632 Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum.
633 Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við ísafjörð um Vatnsfjörð, Skálavík og Hörgshlíð á Djiípveg í Mjóafjarðarbotni.
635 Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við NeðriBakka, út með Langadalsströnd um Ármúla, fvrir Kaldalón út Snæfjallaströnd
að Lyngholti.
638 Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að
Laugarási.
641 Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf.
643 Strandavegur: Af Hólmavikurvegi við Hólmavik, fyrir botn Steingrimsfjarðar,
um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um
Gjögur, Árnes að bryggju í Norðurfirði.
645 Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði
sunnan brúar á Bjarnarf jarðará.
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Norðurlandskjördæmi vestra.
Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir
Hrútafjarðarháls, uni Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð,
Vallhólm, Blönduhlið, Norðurárdal að sýslumörkum á öxnadalsheiði.
Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga.
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd á
Skagaveg hjá Harastöðum.
Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlið, um Langholt, Sauðárkrók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu.
Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundarstokki, um Blönduhlíð, Viðvikursveit, Óslandshlið, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð,
Fljót og Almenninga að Siglufirði.
Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað.
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegí austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á
Norðurlandsveg hjá Laugarbakka.
Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekkulækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum.
Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi, um Efra-Núp, yfir Austurárdalsháls, út Austurárdal á Miðfjarðarveg gegnt Haugi,

1848
711
712
714
715
716
717
718
721
722
723
724
725
726
727
731
732
733
734
741
742
743
744
745
748
751
752
753
754
755

Þingskjal 851
Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvik yfir Þórsá, suður Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni.
Þorgrfmsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn að Tungu.
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjaárdal um
Fremri-Fitjar, yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Viðidalstungu,
yfir brú á Viðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili.
Siðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Siðu
á Vatnsnesveg hjá Breiðabólstað.
Borgarvegur: Af Siðuvegi hjá Siðu, yfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
Viðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Viðidalsár á Viðidalsveg vestri hjá Hvarfi.
Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við
Leysingjastaði.
Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár
um brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt
Aralæk.
Grimstunguvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Grfmstungu og Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka.
Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns á Svfnvetningabraut hjá Tindum.
Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl.
Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svinavatns, um Auðkúln á
Svinvetningabraut sunnan Svinavatns.
Svinadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum.
Svfnvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og
Svinavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar.
Kjalvegur: Af Svfnvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðsstaðavegar.
Blöndudalsvegur: Af Svinvetningnbraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri
að Austurhlfð.
Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og
Hvamm að Stafni.
Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandarveg sunnan Neðri-Lækjardals
Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal, um Mýrar og brú á Laxá.
á Laxárdalsveg hjá Skrapatungu.
Laxárdalsvegur: Af Þverárfjallsvegi yfir Norðurá að Mánaskál.
Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi utan við brii á Laxá, um Norðurárdal og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skiðastöðum.
Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafnir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauðárkróki.
Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi h.já Skarði að Fagranesi.
Efribvggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell,
Tungusveit og Vesturdal að Giljum.
Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vindheimum.
Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um
Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brii hjá Flatatungu
Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum.
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Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyrirhugaða brú hjá Flatatungu.
Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri
um Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum.
Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldulandi.
Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli.
Sæmundarhliðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæinundarhlið að Fjalli.
Hellulandsvegur: Af Sauðárkróksbraul á vestanverðu Hegranesi að Hellulandi.
Hegranesvegur vestri: Af Hegranesvegi eystri við Ketu að Hellulandi.
Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkróksbraut hjá Garði að Eyhildarholti.
Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglufjarðarveg hjá Miklahóli.
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti að Hólum.
Hjaltadalsvegur: Af Hólevegi sunnan brúar á Iljaltadalsá við Laufskálaholt
að Hrafnhóli.
Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á
Laufskálaholti.
Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Deildará hjá Kambi
á Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni.
Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá
Mýrarkoti.
Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttuhlíðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Iíeldnakots
Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Austarahól og Barð, á
Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum.
Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík á Siglufjarðarveg hjá Langhúsum.
Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar, um Sléttu að MinniBrekku.
ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Láffheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg
á Ketilási.

Norðurlandskjördæmi eystra.
Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk
og Kræklingahlið til Akureyrar, um Svalharðsströnd, Vikurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Beykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns,
Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, Grímsstaði á FjöIIum, að sýslumörkum á Biskupshálsi.
82 ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvik, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um ólafsfjörð að
sýslumörkum á Lágheiði.
83 Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvik, um Dalsmynni, Höfðahverfi
og Grenivik að Melum.
85 Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi i Ljósavatnsskarði, uni Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Axarfirði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Baufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörkum á Brekknaheiði.
87 Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
802 ólafsfjarðarvegur eystri: Af ólafsfjarðarvegi í ólafsfjarðarkaupstað um brú á
Kálfsá, á ólafsfjarðarveg sunnan Hóls.
1
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803 Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan ólafsfjarðarár að Sólheimum.
805 Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum.
806 Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá
Hvarfi.
807 Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísuin, um brú á Skíðadalsá hjá
Hvarfi, um Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við
Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hliðarvegar.
808 Árskógssandsvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandi.
809 Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi.
811 Hjaltevrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri.
812 Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi á Hjalteyrarveg hjá Ytri-Bakka.
813 Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdalsveg hjá Björgum.
814 Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Staðarbakka.
815 Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norður Hörgárdal að vestan á ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
816 Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
817 Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá SyðstaSamtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela.
821 Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund og
Saurbæ, að vegamótum norðan Hólsgerðis.
822 Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á
Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
824 Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um
brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá
Saurbæ.
825 Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, yfir Finnastaðaveg að Syðra-Dalsgerði.
826 Hólavegur: Af Evjafjarðarbraut vestri móts við Vatnsenda, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli.
827 Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará að Þormóðsstöðum.
829 Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Kaupangi, um Laugaland og
brú á Evjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
830 Svalbarðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi að Svalbarðsevri.
831 Höfðavegur: Af Grenivikurvegi við Gljúfurá að Hóli.
832 Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjóská, á Norðurlandsveg hjá Hálsi.
833 Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Nesi, suð<ar að Illugastöðum.
834 Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi norðan Ness að Grimsgerði.
835 Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar ó Fnjóská, um
Fnjóskadal austanverðan, á Grenivikurveg í Dalsmynni.
836 Vaglaskógarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vaglaskóg að Lundi II.
841 Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvislarbrúar, um brú á Djúpá,
hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
842 Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvislarbrú vestan Skjálfandafljóts að Mýri.
843 Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvisl, að Viðikeri.
844 Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum á Bárðardalsveg vestri.
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Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá
Tjörn.
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út
Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni.
Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á
Norðurlandsveg hjá Reykjahlíð.
Raldursheimavegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns að
Litlu-Strönd.
Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Nípá.
Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi.
Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði,
á Mývatnsveg austan Laxárvirkjunar.
Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg.
Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi.
Laxárdalsvegur vestri: Af Staðarfcraut vestan Laxár að Halldórsstöðum.
Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi
Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi hjá Lindarbrekku að vegamótum Nýjabæjarvegar.
Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg.
Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand
á Norðausturveg austan Jökulsárhrúar í Axarfirði.
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka
Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að vegamótum Skógavegar.
Axarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á
Norðausturveg austan Stórviðarvatns.
Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Laxárdal.
Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes
að vegamótum Eiðisvegar.

Austurlandskjördæmi.
Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá FossvöIIum, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, Lónsheiði, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, öræfi og Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu.
85 Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og I angadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal.
91 Hafnarvegur i Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni.
92 Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar.
93 Sevðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til
Seyðisfjarðar.
94 Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakkagerði.
96 Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum.
97 Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur.
1

1852

Þingskjal 851

98 Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns.
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Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn.
Gunnarsstaðavegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi nálægt Hölkná að Gunnarsstöðum.
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi.
Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum.
Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan
Sunnudals, og á Norðausturveg nálægt Teigi.
Eyjavegur: Af Hliðarvegi móts við Fögruhlið um Hnitbjörg og Eyjasel á Hlíðarveg nálægt Bakkagerði.
Grófarselsvegur: Af Hliðarvegi hjá Kaidá að Grófarseli.
Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú.
Jökuldalsvegur evstri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga vfir Jökulsá og út
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal.
Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni.
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum.
Brekkubæjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Austurlandsveg við Rangá.
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljótsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum
á Völlum.
Norðurdalsvegur i Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þuriðarstöðum.
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brfi á Kelduá
um Langhús að Glúmsstöðum.
Suðurdalsvegur i Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvisl að
Víðivöllum fremri.
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grimsár inn Skriðdal um brýr á
Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku.
Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð.
Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Viðigróf I Skriðdal um Öxi og á Austurlandsveg í Berufjarðarbotni.
Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steinsvað á Lagarfossveg hjá Fossi.
Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði nm Hjaltastað og Sandbrekku á Borgarfjarðarveg sunnan við Unaós.
Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir
Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg.
Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi i Bakkagerði um Hólaland að Vegamótum við Hvannstóð.
Desjamýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi i Bakkagerði um brú á Fjarðará að
beimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdalseyri að Sunnuholti.
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku.

Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðu-

vik.
956 Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði.
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962 Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að
vegamótum við brú á Norðurdalsá
964 Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða yfir Breiðdalsá hjá
Flögu um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar.
984 Hoffellsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Hoffellsárbrúar að vegamótum Miðfells.
986 Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi auslan Djúpár að vegamótum að Holtaseli.
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3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. í UNDIRFLOKKA
3.2.1. Hraðbrautir A og B
Suðurlandsvegur:
Akureyjarvegur í Landeyjum—Reykjavík.

33

Gaulverjabæjarvegur:
Stokkseyri — Eyrarbakkavegur.

34

Eyrarbakkavegur.

35

Biskupstungnabraut:
Suðurlandsvegur — Minni-Borg.

36

Þingvallavegur:
Stardalsvegur — Vesturlandsvegur.

38

Þorlákshafnarvegur:
Þrengslavegur
Þorlákshöfn.

39 Þrengslavegur.
40 Hafnarfjarðarvegur.
41

Reykjanesbraut.

43

Grindavíkurvegur.

44

Hafnavegur:
Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllu;

45

Garðskagavegur:
Reykjanesbraut — Gerðar.

412 Vífilsstaðavegur.
415
1

Bessastaðavegur:
Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur.
Vesturlandsvegur:
Reykjavik — Vestfjarðavegur.

51

Akranesvegur.

60

Vestfjarðavegur:

Djúpvegur — Hnífsdalur.
61

Djúpvegur:
Flugvöllur — Vestfjarðavegur.
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Norðurlandsvegur:
Hólmavikurvegur — Skagastrandarvegur, Skagafjarðarvegur — Siglufjarðar
vegur, Laugaland á Þelamörk — Grenivíkurvegur.

72

Hvammstangavegur.

75

Sauðárkróksbraut:
Norðurlandsvegur — Sauðárkrókur.

82

Ólafsfjarðarvegur:
Norðurlandsvegur — Hjalteyrarvegur.

(21

Eyjafjarðarbraut vestri:
Norðurlandsvegur — nyrðri vegatnót Kristnesvegar.

85

Norðausturvegur:

Mývatnsvegur — Húsavík.
1

Austurlandsvegur:
Upphéraðsvegur — Norðfjarðarvegur.

92

Norðfjarðarvegur:
Austurlandsvegur — Seyðisfjarðarvegur.

99

Hafnarvegur.

1

3.2.2. Þjóðbrautir.
S uðurlandsvegur:
Sýslumörk Skeiðarársandi — Akureyjarvegur.

30 Skeiðavegur.
31

Skálholtsvegur.

35

Biskupstungnabraut:
Minni-Borg — Skálholtsvegur.

36

Þingvallavegur:

Biskupstungnabraut — vegamót við Stardal.
45 Garðskagavegur:
Garður — Sandgerði.
1
53

Vesturlandsvegur:
Vestfjarðavegur — Hólmavíkurvegur.
Hvítárvallavegur.

54 Ólafsvíkurvegur:
Vesturlandsvegur — Ólafsvík.
55

Heydalsvegur.

56 Stykkishólmsvegur:
Snæfellsnessvegur — Stykkishólmur.
57

Snæfellsnessvegur.
Útnesvegur:
Hellissandur — Ólafsvík.
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Vestfjarðavegur:
Vesturlandsvegur — Djúpvegur við ísafjörð og Hnifsdalur — Bolungarvík.

62 Barðastrandarvegur.
68
1

75

Hólmavíkurvegur.
Norðurlandsvegur:
Skagastrandarvegur — Skagafjarðarvegur, Siglufjarðarvegur — Laugaland á
Þelamörk, Grenivíkurvegur — sýslumörk á Biskupshálsi.
Sauðárkróksbraut:
Sauðárkrókur — Siglufjarðarvegur.

76 Siglufjarðarvegur.
82

Ólafsfjarðarvegur:
Hjalteyrarvegur — Siglufjarðarvegur.

85

Norðausturvegur:
Norðurlandsvegur — Mývatnsvegur og Húsavík — Austurlandsvegur.

845
1

Aðaldalsvegur.
Austurlandsvegur:
Sýslumörk á Biskupshálsi — Upphéraðsvegur og Norðfjarðarvegur — sýslumörk
á Skeiðarársandi.

92 Norðfjarðarvegur:
Seyðisfjarðarvegur — Neskaupstaður.
96 Suðurfjarðavegur.
3.2.3. Aðrir þjóðvegir eru landsbrautir.

3.3. AÐALFJALLVEGIR.
3.3.1. Kaldadalsvegur <A0 kin):
Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá
Húsafelli.
3.3.2. Kjalvegur (165 km):
Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Hvítanes, Hveravelli á Kjalveg
(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal.
3.3.3. Fjallabaksvegur nyrðri (80 km):
Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulgilskvísl hjá Landmannalaugum, Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi.

3.3.4. Sprengisandsleið (536 km):
Af Þjórsárdalsvegi við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu, Tóinasarhaga hjá Fjórðungsvatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (827) hjá Þormóðsstöðum í
Eyjafirði (189 km).
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Álma norðan Fjórðungsvatns um Laugarfell yfir brú á Jökulsá eystri á AustariBug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (75 km).
Álma norðan Fjórðungsvatns um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (842) hjá
Mýri i Bárðardal (76 km).
Álma úr Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum austan í
Þrihyrningsfjallgarði á Jökuldalsveg (923) hjá Brú á Jökuldal (196 km).
Ákvæði til bráðabirgða.
Komi til frekari fjáröflunar til vegaframkvæmda á árinu 1975 skal þvi fjármagni varið til framkvæmda með samþykki fjárveitinganefndar.

Ed.

852. Þingsályktun

[263. mál]

um aðstoð við vangefna og fjölfatlaða.
(Afgreidd frá Ed. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 539.

Nd.

853. Lög

[220. mál]

um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar (íæðingarorlof).
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 826.

Nd.

854. Lög

[286. mál]

um iðnaðarmálagjald.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 766.

Nd.

855. Þingsályktun

[129. mál]

uin fisksölusamstarf við Belgiumenn.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 210.

Nd.

856. Lög

[115. mál]

um breyting á lögum um verðjöfnun á olíu og bensíni, nr. 34 frá 18. febr. 1953.
(Afgreidd frá Nd. 16. mai.)
Samhljóða þskj. 605.

Nd.

857. Lög

um breyting á lögum nr. 19 11. febr. 1953, um ættleiðingu.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)

Samhljóða þskj. 468.

[246. mál]
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858. Nefndaskipun.

Sþ.

(96. löggjafarþing.)
Fastanefndir.
A.
í sameinuðu þingi:
1. Fjárveitinganefnd:
Jón Árnason, formaður,
Ingvar Gíslason, varaformaður,
Þórarinn Sigurjónsson, fundaskrifari,
Geir Gunnarsson,
Steinþór Gestsson,
Pálmi Jónsson,
Karvel Pálmason,
Lárus Jónsson,1)
Gunnlaugur Finnsson,
Jón Árm. Héðinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Fjárlög 1975 (1, n. 149 (meiri hl.), n. 152 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Árnason.
Frsm. minni hl.: Geir Gunnarsson.
2. Fjáraukalög 1971 (35, n. 655).
Frsm.: Jón Ámason.
3. Fjáraukalög 1972 (427, n. 656).
Frsm.: Jón Árnason.
4. Fjáraukalög 1973 (807).
Nefndarálit kom ekki.
B. Þingsályktunartillögur:
1. Þyrlukaup (2).
Nefndarálit kom ekki.
2. Kaup ríkissjóðs á húsakosti á Flatey á Skjálfanda (30, n. 668).
Frsm.: Lárus Jónsson.
3. Rafvæðing dreifbýlisins (13, n. 739).
Frsm.: Ingvar Gíslason.
4. Bætt skilyrði hljóðvarps- og sjónvarpssendinga (32, n. 737).
Frsm.: Þórarinn Sigurjónsson.
5. Útbreiðsla sjónvarps (14).
Nefndarálit kom ekki.
6. Virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi (53, n. 669).
Frsm.: Jón Ámason.
1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 29. okt. til 1. des., tók sæti hans í nefndinni Halldór Blöndal.
Alþ. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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7. Bygging kvenlækningadeildar Landsspítalans (73).
Nefndarálit kom ekki.
8. Ellilífeyrisgreiðslur til lífeyrissjóðsfélaga (75, n. 660).
Frsm.: Ellert B. Schram.
9. Kaup á farþegaskipi, er sigli milli íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og
Danmerkur (77).
Nefndarálit kom ekki.
10. Lagning byggðalínu fýrir árslok 1975 (165).
Nefndarálit kom ekki.
11. Vegáætlun 1974—77 (410, n. 756).
Frsm.: Jón Árnason.
12. Breyting fjárlagaárs (128).
Nefndarálit kom ekki.
13. Afnám flýtifymingar og skattur á verðbólgugróða (310).
Nefndarálit kom ekki.
14. Hafnaáætlun 1975—1978 (408).
Nefndarálit kom ekki.
2. Utanríkismálanefnd:
Aðalmenn:
Jóhann Hafstein, varaformaður,
Þórarinn Þórarinsson, formaður,
Friðjón Þórðarson, fundaskrifari,
Gils Guðmundsson,
Tómas Árnason,
Guðmundur H. Garðarsson,
Gylfi Þ. Gíslason.

Varamenn:
Ragnhildur Helgadóttir,
Jón Skaftason,
Eyjólfur K. Jónsson,
Magnús Kjartansson,
Steingrímur Hermannsson,
Pétur Sigurðsson,
Benedikt Gröndal.

Þingsályktunartillögur, er til nefndarinnar var vísað:
1. Alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT) (109, n. 250).
Frsm.: Þórarinn Þórarinsson.
2. Heimildir færeyinga til fiskveiða við ísland (454, n. 733).
Frsm.: Gils Guðmundsson.
3. Samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, íslands, Noregs og Svíþjóðar (581, n. 734).
Frsm.: Þórarinn Þórarinsson.
3. Atvinnumálanefnd:
Guðmundur H. Garðarsson, varaformaður,1)
Steingrímur Hermannsson,
Jón G. Sólnes, fundaskrifari,
Gils Guðmundsson,2)
Páll Pétursson, formaður,3)
Sverrir Hermannsson,
Karvel Pálmason.
1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 22. apríl til 6. maí, tók sæti hans í nefndinni Ingiberg J. Hannesson.
2) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 17. mars til 20. apríl, tók sæti hans í nefndinni Karl G. Sigurbergsson.
3) í fjarveru hans, frá 2. maí til þingloka, tók sæti hans í nefndinni Guðrún Benediktsdóttir.
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Þingsályktunartillögur, er til nefndarinnar var vísað:
1. Skipting landsins í þróunarsvæði (18, n. 805).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
2. Fjárhagsstaða atvinnufyrirtækja (5).
Nefndarálit kom ekki.
3. Atvinnumál aldraðra (40, n. 658).
Frsm.: Guðmundur H. Garðarsson.
4. Áburðarverksmiðja (60, n. 281).
Frsm.: Páll Pétursson.
5. Kostnaður á veitt kíló af bolfiski (93).
Nefndarálit kom ekki.
6. Dýpkunarskip (116, n. 804).
Frsm.: Sverrir Hermannsson.
7. Iðja og iðnaður (270, n. 801).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
8. Síldarverksmiðjur ríkisins byggi verksmiðju á Snæfellsnesi (168, n. 803).
Frsm.: Sverrir Hermannsson.
9. Nýting á áveitu- og flæðiengjum landsins (308, n. 800).
Frsm.: Guðmundur H. Garðarsson.
10. Vamir gegn óréttmætum verslunarháttum (369).
Nefndarálit kom ekki.
11. Iðnþróunaráætlun (412).
Nefndarálit kom ekki.
4. Allsherjarnefnd:
Láms Jónsson,
Jón Skaftason, varaformaður,1)
Ólafur G. Einarsson,
Jónas Árnason,2)
Jón Helgason, fundaskrifari,3)
Ellert B. Schram, formaður,
Magnús T. Ólafsson.
Þingsályktunartillögur, er til nefndarinnar var vísað:
1. Afnám vínveitinga á vegum ríkisins (47, n. 527).
Frsm.: Ellert B. Schram.
2. Vamir gegn slysahættu á fiskiskipum (6).
Nefndarálit kom ekki.
3. Varanleg gatnagerð í þéttbýli (20).
Nefndarálit kom ekki.
4. Innborgunargjald af vömm frá Vestur-Þýskalandi (68).
Nefndarálit kom ekki.
5. 18 ára kosningaaldur (72).
Nefndarálit kom ekki.
1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 29. okt. til 8. des., tók sæti hans í nefndinni Gunnar Sveinsson, en frá 9. til
21. des. Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir.
2) f fjarveru hans, frá 9. til 21. des., tók sæti hans í nefndinni Skúli Alexandersson.
3) í fjarveru hans, frá 25. apríl til 11. maí, tók sæti hans í nefndinni Ólafur Ólafsson.
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6. Síldarverksmiðjur ríkisins í Grindavík (83).
Nefndarálit kom ekki.
7. Öryggisþjónusta Landssímans (97, n. 740).
Frsm.: Jón Helgason.
8. Stofnlánasjóöur vegna stórra atvinnubifreiöa (86).
Nefndarálit kom ekki.
9. Jafnrétti sveitarfélaga í húsnæðismálum og fyrirgreiðsla vegna byggingar
einingarhúsa (112).
Nefndarálit kom ekki.
10. öryggisbúnaður flugvalla (138, n. 529).
Frsm.: Ellert B. Schram.
11. Skipan opinberra framkvæmda (173, n. 636).
Frsm.: Lárus Jónsson.
12. Fiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóni (81).
Nefndarálit kom ekki.
13. Áfengismál (131, n. 528).
Frsm.: Ellert B. Schram.
14. Bifreiðatryggingar (252).
Nefndarálit kom ekki.
15. Eignarráð á landinu (71).

Nefndarálit kom ekki.
16. Rafknúin samgöngutæki (74).
Nefndarálit kom ekki.
17. Landmælingastjórn ríkisins (96, n. 489).
Frsm.: Ellert B. Schram.
18. Rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum (247, n. 610).
Frsm.: Ellert B. Schram.
19. Lækkun á byggingarkostnaði (269, n. 798).
Frsm.: Lárus Jónsson.
20. Skipan gjaldeyris- og innflutningsmála (299, n. 762).
Frsm.: Lárus Jónsson.
21. Hafís að Norðurlandi (303, n. 652).
Frsm.: Lárus Jónsson.
22. Endurskoðun á opinberri þjónustustarfsemi (346).
Nefndarálit kom ekki.
23. Sparnaður í notkun eldsneytis (272).
Nefndarálit kom ekki.
24. Skipunartími opinberra starfsmanna (345, n. 611).
Frsm.: Ellert B. Schram.
25. Ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri (352, n. 653).
Frsm.: Lárus Jónsson.
26. Heilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandi (381).

Nefndarálit kom ekki.
27. Ráðstöfun fjár vegna óinnleystra orlofsmerkja (356).
Nefndarálit kom ekki.
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28. Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk (390, n. 767).
Frsm.: Jónas Árnason.
29. Kaupþing (400, n. 661).
Frsm.: Ellert B. Schram.
30. Framkvæmd laga um grunnskóla (413).
Nefndarálit kom ekki.
31. Aldarafmæli landnáms íslendinga í Vesturheimi (384, n. 693).
Frsm.: Magnús T. Ólafsson.
32. Tekjustofnar sýslufélaga (474).
Nefndarálit kom ekki.
33. Viðgerð flugvéla á Keflavíkurflugvelli (392).
Nefndarálit kom ekki.
34. Fjölþjóðlegar ráðstefnur hér á landi (397).
Nefndarálit kom ekki.
35. Alþingismenn gegni ekki fastlaunuðum störfum (442).
Nefndarálit kom ekki.
36. Afnotaréttur þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndum (457, n. 662).
Frsm.: Ellert B. Schram.
37. Stórvirkjun á Norðurlandi vestra (401).
Nefndarálit kom ekki.
38. Innanlandsflugvöllur á Reykjavíkursvæðinu (480).
Nefndarálit kom ekki.
39. Félagsmálasáttmáli Evrópu (551, n. 663).
Frsm.: Ellert B. Schram.
40. Framfærslukostnaður (559, n. 763).
Frsm.: Lárus Jónsson.
41. Lagning aðalflutningslínu milli Grímsárvirkjunar og Homafjarðar (607).
Nefndarálit kom ekki.
5. Þingfararkaupsnefnd:
Sverrir Hermannsson, formaður,
Ingvar Gíslason, varaformaður,
Friðjón Þórðarson,
Helgi F. Seljan, fundaskrifari,
Gunnlaugur Finnsson,
Sigurlaug Bjarnadóttir,
Eggert G. Þorsteinsson.
6. Kjörbréfanefnd:
Friðjón Þórðarson,
Jón Skaftason, varaformaður,
Pálmi Jónsson, fundaskrifari,
Jónas Árnason,
Tómas Árnason, formaður,
Eyjólfur K. Jónsson,
Karvel Pálmason.
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Nefndin rannsakaöi kjörbréf Gunnars Sveinssonar, 4. (vara)þm. Reykn.,
Halldórs Blöndals, 4. (vara)þm. Noröurl. e., Þórs Vigfússonar, 5. (vara)þm.
Sunnl., Ólafs Ragnars Grímssonar, 3. landsk. (vara)þm., Péturs Blöndals, 3.
(vara)þm. Austf., Vilhjálms Sigurbjömssonar, 4. (vara)þm. Austf., Kjartans
Ölafssonar, 5. landsk. (vara)þm., Ragnheiðar Sveinbjörnsdóttur, 4.
(vara)þm. Reykn., Skúla Alexanderssonar, 5. (vara)þm. Vesturl., Sverris
Bergmanns, 10. (vara)þm. Reykv., Heimis Hannessonar, 3. þm. Noröurl. e.,
Jóns Baldvins Hannibalssonar, 5. (vara)þm. Vestf., Bjamfríðar Leósdóttur,
5. (vara)þm. Vesturl., Gunnars J. Friðrikssonar, 11. (vara)þm. Reykv.,
Hannesar Baldvinssonar, 5. (vara)þm. Norðurl. v., Ólafs Þ. Þórðarsonar, 4.
(vara)þm. Vestf., Sigríðar Guðvarðardóttur, 4. (vara)þm. Norðurl. v., Boga
Þórðarsonar, 2. (vara)þm. Vestf., Kristjáns Friðrikssonar, 10. (vara)þm.
Reykv., Braga Sigurjónssonar, 2. landsk. (vara)þm., Sigurðar Blöndals, 2.
(vara)þm. Austf., Guðmundar G. Þórarinssonar, 2. (vara)þm. Sunnl., Jóhannesar Ámasonar, 3. (vara)þm. Vestf., Soffíu Guðmundsdóttur, 5.
(vara)þm. Norðurl. e., Ingibergs J. Hannessonar, 6. landsk. (vara)þm., Ólafs
Ölafssonar, 4. (vara)þm. SunnL, Þorsteins Þorsteinssonar, 2. (vara)þm.
Austf., Guðrúnar Benediktsdóttur, 3. (vara)þm. Norðurl. v., og lét uppi
munnlegt álit um þau.
B.
f efri deild:
1. Fjárhags- og viðskiptanefnd:
Albert Guðmundsson,
Jón Helgason, fundaskrifari,1)
Jón G. Sólnes, varaformaður,
Ragnar Amalds,2)
Halldór Ásgrímsson, formaður,
Axel Jónsson,
Jón Árm. Héðinsson.
Lagafrumvörp, er til nefndarinnar var vísað:
1. Farmiðagjald og söluskattur (45).
Nefndarálit kom ekki.
2. Launajöfnunarbætur (11, n. 344 (1. minni hl.), n. 619 (meiri hl.), 621 (2.
minni hl.), 816 (meiri hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Jón Árm. Héðinsson.
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 2. minni hl.: Ragnar Amalds.
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
3. Innheimta gjalda með viðauka (27, n. 70).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
4. Happdrætti Háskóla íslands (55, n. 87).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.

1) í fjarveru hans, frá 25. apríl til 11. maí, tók sæti hans í nefndinni Ólafur Ólafsson.
2) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 5. til 24. febr., tók sæti hans í nefndinni Hannes Baldvinsson.
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5. Lántökuheimildir erlendis (91, n. 113).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
6. Launaskattur (108, n. 133).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
7. Lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja (51, n. 159).
Frsm.: Jón G. Sólnes.
8. Ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana (137 (sbr. 52), n. 160).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
9. Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar (141 (sbr.
17), n. 727).
Frsm.: Jón Helgason.
10. Rafveita ísafjarðar (148, n. 186).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
11. Verðjöfnun á olíu og bensíni (140, n. 557).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
12. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu (288, n. 295 (meiri
hl.), n. 296 (1. minni hl.), n. 297 (2. minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 1. minni hl.: Hannes Baldvinsson.
Frsm. 2. minni hl.: Jón Árm. Héðinsson.
13. Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða (300, n. 318 (minni hl.), n.
320 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Jón Árm. Héðinsson.
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
14. Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði (329 (sbr. 307), n. 333 (1. minni
hl.), n. 335 (meiri hl.), n. 336 (2. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Ragnar Amalds.
Frsm. meiri hl.: Jón G. Sólnes.
Frsm. 2. minni hl.: Jón Árm. Héðinsson.
15. Lántökuheimild fyrir ríkissjóð (359, n. 372).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
16. Tekjuskattur og eignarskattur (391).
Nefndarálit kom ekki.
17. Ráðstafanir í efnahagsmálum (503 (sbr. 493), n. 507 (meiri hl.), n. 508 (1.
minni hl.), n. 509 (2. minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 1. minni hl.: Ragnar Amalds.
Frsm. 2. minni hl.: Jón Árm. Héðinsson.
18. Söluskattur (470).
Nefndarálit kom ekki.
19. Lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins (615, n. 692).
Frsm.: Jón G. Sólnes.
20. Ríkisreikningurinn 1972 (458, n. 709).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
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21. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (526, n. 710).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
22. Lán fyrir Flugleiöir (616, n. 783 (meiri hl.), n. 787 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Ragnar Amalds.
2. Samgöngunefnd:
Jón Ámason, varaformaður,
Halldór Ásgrímsson, fundaskrifari,
Stefán Jónsson,
Steinþór Gestsson,
Jón Helgason, formaður,
Jón G. Sólnes,
Eggert G. Þorsteinsson.
Lagafrumvörp, er til nefndarinnar var vísað:
1. Vegalög (106, n. 312 og 811).
Frsm.: Jón Helgason.
2. Fjarskipti (473).
Nefndarálit kom ekki.
í samvinnu við samgöngunefnd Nd. tók nefndin til íhugunar styrk til
flóabátaferða. Er álit samvinnunefndarinnar um það efni á þskj. 221 (frsm.:
Friðjón Þórðarson).
3. Landbúnaðarnefnd:
Steinþór Gestsson, formaður,
Ásgeir Bjarnason, varaformaður,
Jón Árnason,
Helgi F. Seljan,
Ingi Tryggvason, fundaskrifari,
Axel Jónsson,
Jón Árm. Héðinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Landgræðsla (403, n. 515).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
2. Hefting landbrots (404, n. 554).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
3. Lax- og silungsveiði (438).
Nefndarálit kom ekki.
4. Dýralæknar (98, n. 665).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
5. Eyðing refa og minka (443, n. 667).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
6. Dýralæknar (502, n. 666).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
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B. Pingsályktunartillaga:
Rekstrarlán til sauöfjárbænda (505).
Nefndarálit kom ekki.
4. Sjávarútvegsnefnd:
Jón Árnason, varaformaður,
Steingrímur Hermannsson, formaður1)
Stefán Jónsson,2)
Oddur Ólafsson,
Halldór Ásgrímsson, fundaskrifari,
Jón G. Sólnes,
Jón Árm. Héðinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Vinnslustöðvar á sviði sjávarútvegs (12).
Nefndarálit kom ekki.
2. Fiskveiðasjóður íslands (33, n. 425).
Frsm.: Jón Árnason.
3. Framleiðslueftirlit sjávarafurða (67, n. 220).
Frsm.: Stefán Jónsson.
4. Löndun á loðnu til bræðslu (122, n. 183).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
5. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna (155, n. 213).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
6. Ráðstafanir í sjávarútvegi (209 (sbr. 4), n. 215 (minni hl.), n. 222 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Stefán Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Steingrímur Hermannsson.
7. Framleiðslueftirlit sjávarafurða (271, n. 366).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
8. Samræmd vinnsla sjávarafla (371, n. 426).
Frsm.: Jón Árnason.
9. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (545, n. 617 (minni hl.), n. 629 (meiri hl.)
Frsm. minni hl.: Jón Árm. Héðinsson.
Frsm. meiri hl.: Steingrímur Hermannsson.
10. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu (546, n. 618 (minni
hl.), n. 630 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Jón Árm. Héðinsson.
Frsm. meiri hl.: Steingrímur Hermannsson.
11. Sjóvinnuskóli íslands (530 (sbr. 523), n. 598).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.

1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 18. mars til 2. apríl, tók sæti hans í nefndinni Bogi Þórðarson.
2) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 21. apríi til 6. maí, tók sæti hans í nefndinni Soffía Guðmundsdóttir.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
234
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12. Ráðstöfun gengismunaríþágu sjávarútvegsins (613, n. 707 (minni hl.), n. 730
(meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Stefán Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Jón Árnason.
B. Þingsályktunartillaga:
Fisksölusamstarf við belgíumenn (210, n. 575).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
5. Iðnaðarnefnd:
Þorv. Garðar Kristjánsson, varaformaður,
Steingrímur Hermannsson, formaður,
Jón G. Sólnes, .
Stefán Jónsson,1)
Ingi Tryggvason, fundaskrifari,
Albert Guðmundsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Hitaveita Suðumesja (132, n. 185).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
2. Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal (188 (sbr. 39), n. 196).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
3. Jámblendiverksmiðja í Hvalfirði (275, n. 363 (meiri hl.), n. 365 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Steingrímur Hermannsson.
Frsm. minni hl.: Stefán Jónsson.
4. Hitaveita Siglufjarðar (286).
Nefndarálit kom ekki.
5. Þörungavinnsla við Breiðafjörð (549, n. 571).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
6. Byggingarefnaverksmiðja ríkisins (456).
Nefndarálit kom ekki.
7. Iðnaðarmálagjald (623, n. 732).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.
8. Virkjun Hvítár í Borgarfirði (574).
Nefndarálit kom ekki.
B. Þingsályktunartillögur:
1. Áburðarverksmiðja á Norðausturlandi (343).
Nefndarálit kom ekki.
2. Fljótsdalsvirkjun (695, n. 793).
Frsm.: Steingrímur Hermannsson.

1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 21. apríl til 6. maí, tók sæti hans í nefndinni Soffía Guðmundsdóttir.

Pskj. 858

Nefndaskipun
Fastanefndir Ed.: Félagsmála- og heilbrigðis- og trygginganefndir.

6. Félagsmálanefnd:
Þorv. Garðar Kristjánsson, formaður,
Steingrímur Hermannsson,1)
Helgi F. Seljan,
Axel Jónsson,
Jón Helgason, varaformaður, 2)
Steinþór Gestsson, fundaskrifari,
Eggert G. Þorsteinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Húsnæðismálastofnun ríkisins (48).
Nefndarálit kom ekki.
2. Tekjustofnar sveitarfélaga (279).
Nefndarálit kom ekki.
3. Lánasjóður sveitarfélaga (3, n. 142).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
4. Gatnagerðargjöld (421, n. 589).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
5. Tekjustofnar sveitarfélaga (524, n. 590).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
6. Mörk Reykjavíkur og Kópavogs (553, n. 591).
Frsm.: Axel Jónsson.
7. Húsnæðismálastofnun ríkisins (564, n. 674).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
8. Gatnagerðargjald á Akureyri (722).
Nefndarálit kom ekki.
B. Þingsályktunartillaga:
Uppsögn fastráðins starfsfólks (522).
Nefndarálit kom ekki.
7. Heilbrigðis- og trygginganefnd:
Oddur Ólafsson, formaður,
Ásgeir Bjamason, varaformaður,
Steinþór Gestsson,
Helgi F. Seljan,
Halldór Ásgrímsson, fundaskrifari,
Albert Guðmundsson,
Eggert G. Þorsteinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Almannatryggingar (8, n. 424).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 18. mars til 2. apríl, tók sæti hans í nefndinni Bogi Þórðarson.
2) í fjarveru hans, frá 25. apríl til 11. maí, tók sæti hans í nefndinni Ólafur Ólafsson.

1867

1868

Nefndaskipun
Fastanefndir Ed.: Heilbrigðis- og trygginga- og menntamálanefndir.

2. Ljósmæöralög (46, n. 583).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
3. Sjóður til aðstoöar við drykkjusjúka (130, n. 582).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
4. Almannatryggingar (184, n. 448).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
5. Félagsráðgjöf (402, n. 624 og 812).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
6. Fóstureyðingar (471, n. 584 (meiri hl.), n. 612 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Oddur Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Helgi F. Seljan.
7. Viðlagatrygging íslands (513, n. 626).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
8. Hjúkrunarlög (439, n. 642).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
9. Fjarskipti (249, n. 790).
Frsm.: Helgi F. Seljan.
10. Atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof) (414, n. 788).
Frsm.: Öddur Ólafsson.
11. Almannatryggingar (119, n. 792).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
B. Pingsályktunartillaga:
Aðstoð við vangefna og fjölfatlaða (539, n. 835).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
8. Menntamálanefnd:
Þorv. Garðar Kristjánsson,1)
Steingrímur Hermannsson,
Ragnar Arnalds,
Axel Jónsson, formaður,
Ingi Tryggvason, varaformaður,
Steinþór Gestsson, fundaskrifari,
Jón Árm. Héðinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Hótel- og veitingaskóli íslands (64, n. 102).
Frsm.: Axel Jónsson.
2. Fullorðinsfræðsla (63).
Nefndarálit kom ekki.
3. Háskóli fslands (76, n. 163).
Frsm.: Axel Jónsson.

1) Á fundi nefndarinnar 29. apríl tók sæti hans í nefndinni Jóhannes Árnason.
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4. Útvarpslög (92, n. 127 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Axel Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
5. Kvikmyndasjóður (187, n. 754).
Frsm.: Axel Jónsson.
6. Launasjóður rithöfunda (251, n. 436).
Frsm.: Axel Jónsson.
7. Útvarpslög (276).
Nefndarálit kom ekki.
8. Tónlistarskólar (418, n. 628).
Frsm.: Axel Jónsson.
9. Hússtjómarkennaraskóli íslands (419, n. 547).
Frsm.: Axel Jónsson.
10. Heimilisfræðaskóli (420, n. 567).
Frsm.: Axel Jónsson.
11. Sóknargjöld (585).
Nefndarálit kom ekki.
12. Leiklistarskóíi íslands (680, n. 713).
Frsm.: Axel Jónsson.
13. Þjóðminjalög (492, n. 752).
Frsm.: Axel Jónsson.
B. Þingsályktunartillögur:
1. Skólaskipan á framhaldsskólastigi (355).
Nefndarálit kom ekki.
2. Fjölbrautaskóli á Norðurlandi vestra (362).
Nefndarálit kom ekki.
3. Sérkennslumál (644, n. 712).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
9. Allsherjarnefnd:

Oddur Ólafsson,
Ingi Tryggvason, formaður,
Jón G. Sólnes, varaformaður,
Geir Gunnarsson,
Halldór Ásgrímsson,
Axel Jónsson, fundaskrifari,
Eggert G. Þorsteinsson.
Lagafrumvörp, er til nefndarinnar var vísað:
1. Ríkisborgararéttur (25, n. 82).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
2. Meðferð einkamála í héraði (26, n. 433).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
3. Meðferð einkamála í héraði (28, n. 434).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
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4. Vátryggingarsamningar (56, n. 435).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
5. Opinberar fjársafnanir (136).
Nefndarálit kom ekki.
6. Alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (178, n. 212).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
7. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar (144, n. 211).
Frsm.: Oddur Ólafsson.
8. Ríkisborgararéttur (278, n. 675).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
9. Trúfélög (327 (sbr. 24), n. 432).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
10. Ættleiðing (468, n. 678).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
11. Framsal sakamanna (406, n. 677).
Frsm.: Ingi Tryggvason.
12. Aðsetursskipti (600, n. 815).
Frsm.: Ingi Tryggvason.

í neðri deild:
1. Fjárhags- og viðskiptanefnd:
Ólafur G. Einarsson, formaður,
Þórarinn Þórarinsson,1)
Eyjólfur K. Jónsson,
Lúðvík Jósepsson,2)
Lárus Jónsson, fundaskrifari,3)
Tómas Árnason, varaformaður,
Gylfi Þ. Gíslason.4)
Lagafrumvörp, er til nefndarinnar var vísað:
1. Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar (17, n. 134).
Frsm.: Eyjólfur K. Jónsson.
2. Framkvæmdastofnun ríkisins (37).
Nefndarálit komi ekki.
3. Söluskattur (38).
Nefndarálit kom ekki.
4. Stofnlánadeild landbúnaðarins (50).
Nefndarálit kom ekki.
5. Lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja (51, n. 123).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
1)
2)
3)
4)

Meðan hann dvaldist erlendis, frá 3. apríl til 11. maí, tók sæti hans í nefndinni Sverrir Bergmann.
Meðan hann dvaldist erlendis, frá 14. apríl til 16. maí, tók sæti hans í nefndinni Magnús Kjartansson.
Á fundi nefndarinnar 20. nóv. gegndi störfum hans í nefndinni Halldór Blöndal.
Meðan hann dvaldist erlendis, frá 3. til 21. des., tók sæti hans í nefndinni Eyjólfur Sigurðsson.
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6. Ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana (52, n. 124).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
7. Framkvæmdasjóður Suðumesja (7, n. 277).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
8. Verðtrygging fjárskuldbindinga (29).
Nefndarálit kom ekki.
9. Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (43).
Nefndarálit kom ekki.
10. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (44).
Nefndarálit kom ekki.
11. Verðtrygging fjárskuldbindinga (61).
Nefndarálit kom ekki.
12. Innheimta gjalda með viðauka (27, n. 99).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
13. Lántökuheimildir erlendis (91, n. 104).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
14. Tekjuskattur og eignarskattur (79).
Nefndarálit kom ekki.
15. Happdrætti Háskóla íslands (55, n. 114).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
16. Launaskattur (108, n. 145).
Frsm.: ólafur G. Einarsson.
17. Rafveita ísafjarðar (148, n. 175).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
18. Tekjuskattur og eignarskattur (100).
Nefndarálit kom ekki.
19. íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (126).
Nefndarálit kom ekki.
20. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu (288, n. 291 (meiri
hl.), n. 292 (1. minni hl.), n. 293 (2. minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur G. Einarsson.
Frsm. 1. minni hl.: Lúðvík Jósepsson.
Frsm. 2. minni hl.: Gylfi Þ. Gíslason.
21. Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði (307, n. 314 (meiri hl.), n. 316 (1.
minni hl.), n. 322 (2. minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Tómas Ámason.
Frsm. 1. minni hl.: Lúðvík Jósepsson.
Frsm. 2. minni hl.: Gylfi Þ. Gíslason.
22. Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða (328 (sbr. 300), n. 332).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
23. Söluskattur (306).
Nefndarálit kom ekki.
24. Lántökuheimild fyrir ríkissjóð (359, n. 373).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
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25. Tollheimta og tolleftirlit (367).
Nefndarálit kom ekki.
26. Ráðstafanir í efnahagsmálum (396, n. 476 (1. minni hl.), n. 477 (meiri hl.),
n. 482 (2. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Magnús Kjartansson.
Frsm. meiri hl.: Ólafur G. Einarsson.
Frsm. 2. minni hl.: Gylfi Þ. Gíslason.
27. Verðlagsmál (399).
Nefndarálit kom ekki.
28. Ríkisreikningurinn 1972 (458, n. 648).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
29. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (526, n. 649).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
30. Lán fyrir Flugleiðir (616, n. 703 (meiri hl.), n. 728 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur G. Einarsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
31. Launajöfnunarbætur o. fl. (639, n. 702 (meiri hl.), n. 711 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur G. Einarsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
32. Verðjöfnun á olíu og bensíni (605, n. 799).
Frsm.: Tómas Árnason.
33. Lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins (615, n. 753).
Frsm.: Tómas Árnason.
2. Samgöngunefnd:
Friðjón Þórðarson, formaður,
Stefán Valgeirsson, varaformaður,1)
Sverrir Hermannsson, fundaskrifari,
Garðar Sigurðsson,
Sigurlaug Bjarnadóttir,
Páll Pétursson,2)
Karvel Pálmason.3)
Lagafrumvörp, er til nefndarinnar var vísað:
1. Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi (66).
Nefndarálit kom ekki.
2. Vegalög (361 (sbr. 349), n. 631).
Frsm.: Friðjón Þórðarson.
Um samvinnu við samgöngunefnd Ed. sjá bls. 1864.

1) í veikindaforföllum hans, frá 27. jan. til 6. apríl, tók sæti hans í nefndinni Heimir Hannesson.
2) Á fundi nefndarinnar 9. maí tók sæti hans í nefndinni Guðrún Benediktsdóttir.
4) Á fundi nefndarinnar 4. febr. tók sæti hans í nefndinni Jón Baldvin Hannibalsson.
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3. Landbúnaðamefnd:
Pálmi Jónsson, varaformaður,
Stefán Valgeirsson, formaður,1)
Ingólfur Jónsson,
Eðvarð Sigurðsson,
Friðjón Þórðarson,
Þórarinn Sigurjónsson, fundaskrifari,2)
Benedikt Gröndal.3)
Lagafrumvörp, er til nefndarinnar var vísað:
1. Dýralæknar (98, n. 444).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
2. Innflutningur og eldi sauðnauta (89, n. 467).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
3. Dýralæknar (248, n. 445).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
4. Afréttamálefni (405).
Nefndarálit kom ekki.
5. Landgræðsla (561 (sbr. 403), n. 725).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
6. Hefting landbrots (604, n. 726).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
Lagafrumvörp, er nefndin flutti:
1. Innflutningur og eldi sauðnauta (89, n. 467).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
2. Eyðing refa og minka (443).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
4. Sjávarútvegsnefnd:
Pétur Sigurðsson, formaður,
Jón Skaftason, varaformaður, 4)5
Guðlaugur Gíslason,
Garðar Sigurðsson, s)
Sverrir Hermannsson, fundaskrifari,
Tómas Ámason,
Sighvatur Björgvinsson.

1) t veikindaforföllum hans, frá 27. jan. til 6. apríl, tók sæti hans í nefndinni Heimir Hannesson.
2) Á fundi nefndarinnar 17. apríl gegndi störfum hans í nefndinni Guðmundur G. Þórarinsson.
3) Á fundi nefndarinnar 17. apríl tók sæti hans í nefndinni Bragi Sigurjónsson.
4) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 29. okt. til 8. des., tók sæti hans t nefndinni Gunnar Sveinsson, en frá 9. til
21. des. Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir.
5) Á fundum nefndarinnar frá 28. apríl til 2. maí tók sæti hans í nefndinni Gils Guðmundsson.
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Fastanefndir Nd.: Sjávarútvegsnefnd.

Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Ráðstafanir í sjávarútvegi (4, n. 189 (meiri hl.), n. 193 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sverrir Hermannsson.
Frsm. minni hl.: Garðar Sigurðsson.
2. Samræmd vinnsla sjávarafla (36, n. 191 (minni hl.), n. 195 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
Frsm. meiri hl.: Pétur Sigurðsson.
3. Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni (85).
Nefndarálit kom ekki.
4. Sjóvinnuskóli íslands (69, n. 499).
Frsm.: Pétur Sigurðsson.
5. Löndun á loðnu til bræðslu (197 (sbr. 122), n. 207 (meiri hl.), n. 218 (minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sverrir Hermannsson.
Frsm. minni hl.: Pétur Sigurðsson.
6. Framleiðslueftirlit sjávarafurða (223 (sbr. 67), n. 227).
Frsm.: Pétur Sigurðsson.
7. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna (155, n. 225).
Frsm.: Pétur Sigurðsson.
8. Framleiðslueftirlit sjávarafurða (271, n. 501).
Frsm.: Pétur Sigurðsson.
9. Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins (484, n. 576 (meiri hl.), n.
579 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Pétur Sigurðsson.
Frsm. minni hl.: Garðar Sigurðsson.
10. Fiskveiðasjóður íslands (450, n. 724).
Frsm.: Jón Skaftason.
11. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (545, n. 689 (meiri hl.), n. 699 (minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sverrir Hermannsson.
Frsm. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
12. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu (546, n. 690 (meiri
hl.), n. 697 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sverrir Hermannsson.
Frsm. minni hl.: Garðar Sigurðsson.
B. Þingsályktunartillaga:
Fisksölusamstarf við belgíumenn (210, n. 836).
Frsm.: Sverrir Hermannsson.
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Fastánefndir Nd.: Iðnaðar- og félagsmálanefndir.

5. Iðnaðarnefnd:
Ingólfur Jónsson, formaður,
Þórarinn Þórarinsson, varaformaður,1)
Lárus Jónsson, fundaskrifari,
Magnús Kjartansson,
Ingvar Gíslason,
Pétur Sigurðsson,
Benedikt Gröndal.2)
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal (39, n. 158).
Frsm.: Ingólfur Jónsson.
2. Orkulög (90, n. 374 (minni hl.), n. 375 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
Frsm. meiri hl.: Ingólfur Jónsson.
3. Hitaveita Suðumesja (132, n. 156).
Frsm.: Magnús Kjartansson.
4. Jámblendiverksmiðja í Hvalfirði (382 (sbr. 376), n. 440 (meiri hl.), n. 449
(minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingólfur Jónsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
5. Þörungavinnsla við Breiðafjörð (549, n. 685).
Frsm.: Ingólfur Jónsson.
6. Iðnaðarmálagjald (766, n. 791 (meiri hl.), n. 796 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingólfur Jónsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
B. Þingsályktunartillögur:
1. Nýting innlendra orkugjafa (80, n. 543 (minni hl.), n. 544 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
Frsm. meiri hl.: Ingólfur Jónsson.
2. Orka og orkusala á Austurlandi (347, n. 635).
Frsm.: Ingólfur Jónsson.
6. Félagsmálanefnd:
Ólafur G. Einarsson, varaformaður,
Stefán Valgeirsson, 3)
Ellert B. Schram, fundaskrifari,
Eðvarð Sigurðsson,
Gunnlaugur Finnsson, formaður,
Jóhann Hafstein, 4)
Magnús T. Ólafsson.
1)
2)
3)
4)

Meðan hann dvaldist eriendis, frá 3. apríl til 11. maí, tók sæti hans í nefndinni Sverrir Bergmann.
Meðan hann dvaldist erlendis, frá 3. apríl til 6. maí, tók sæti hans í nefndinni Bragi Sigurjónsson.
í veikindaforföllum hans, frá 27. jan. til 6. apríl, tók sæti hans í nefndinni Heimir Hannesson.
í veikindaforföllum hans, frá 29. okt. til 21. des., tók sæti hans í nefhdinni Geirþrúður H. Bernhöft.
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Fastanefndir Nd.: Félagsmála- og heilbrigðis- og trygginganefndir.

Lagafrumvörp, er til nefndarinnar var vísað:
1. Lánasjóður sveitarfélaga (3, n. 107).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
2. Tæknistofnun Vestfirðinga (105).
Nefndarálit kom ekki.
3. Húsnæðismálastofnun ríkisins (205).
Nefndarálit kom ekki.
4. Menntunarleyfi launþega (280).
Nefndarálit kom ekki.
5. Ríkisforlag (284, n. 536).
Frsm.: Magnús T. Ólafsson.
6. Stéttarfélag og vinnudeilur (285).
Nefndarálit kom ekki.
7. Tekjustofnar sveitarfélaga (301, n. 486).
Frsm.: Ellert B. Schram.
8. Gatnagerðargjöld (262, n. 394).
Frsm.: Ólafur G. Einarsson.
9. Sveitarstjómarlög (351, n. 379).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
10. Mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs (643, n. 720).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
11. Húsnæðismálastofnun ríkisins (564, n. 719).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
12. Sveitarstjórnarlög (512, n. 785).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
Lagafrumvörp, er nefndin flutti:
Gatnagerðargjöld (262, n. 394).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
7. Heilbrigðis- og trygginganefnd:
Ragnhildur Helgadóttir,
Jón Skaftason, formaður ’)
Guðmundur H. Garðarsson, varaformaður,12)
Magnús Kjartansson,
Þórarinn Sigurjónsson, fundaskrifari,3)
Jóhann Hafstein,
Karvel Pálmason.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Almannatryggingar (119, n. 682).
Frsm.: Guðmundur H. Garðarsson.
1) Á fundi nefndarinnar 26. nóv. tók sæti hans í nefndinni Gunnar Sveinsson.
2) Á fundi nefndarinnar 29. apríl tók sæti hans í nefndinni Ingiberg J. Hannesson.
3) í fjarveru hans, frá 14. apríl til 11. maí, tók sæti hans í nefndinni Guðmundur G. Þórarinsson.
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Fastanefndir Nd.: Heilbrigðis- og trygginganefnd.

2. Almannatryggingar (117, n. 497).
Frsm.: Karvel Pálmason.
3. Siglingalög (118, n. 717).
Frsm.: Jón Skaftason.
4. Fóstureyðingar (233, n. 428 (minni hl.), n. 430 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
Frsm. meiri hl.: Jón Skaftason.
5. Fjarskipti (249, n. 488).
Frsm.: Jón Skaftason.
6. Launajöfnunarbætur (258, n. 540 (minni hl.), n. 569 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
Frsm. meiri hl.: Guðmundur G. Þórarinsson.
7. Almannatryggingar (259, n. 541 (minni hl.), n. 568 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
Frsm. meiri hl.: Guðmundur G. Þórarinsson.
8. Heilbrigðisþjónusta (393, n. 681).
Frsm.: Jón Skaftason.
9. Almannatryggingar (383, n. 542 (minni hl.), n. 570 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Karvel Pálmason.
Frsm. meiri hl.: Guðmundur G. Þórarinsson.
10. Hjúkrunarlög (439, n. 552).
Frsm.: Ingiberg J. Hannesson.
11. Atvinnuleysistryggingar (fæðingarorlof) (414, n. 637 (meiri hl.), n. 657
(minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ragnhildut Helgadóttir.
Frsm. minni hl.: Magnús Kjartansson.
12. Viðlagatrygging íslands (640 (sbr. 513), n. 716).
Frsm.: Guðmundur H. Garðarsson.
13. Félagsráðgjöf (645 (sbr. 402), n. 700).
Frsm.: Magnús Kjartansson.
14. Sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka (130, n. 743 (meiri hl.), n. 744 (minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ragnhildur Helgadóttir.
Frsm. minni hl.: Guðmundur H. Garðarsson.
B. Þingsályktunartillögur:
1. Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn (267, n. 670).
Frsm.: Ragnhildur Helgadóttir.
2. Fæðingarorlof kvenna (268).
Nefndarálit kom ekki.
3. Aðstoð við vangefna og fjölfatlaða (539, n. 721).
Frsm.: Guðmundur H. Garðarsson.
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Fastanefndir Nd.: Menntamálanefnd.

8. Menntamálanefnd:
Ellert B. Schram, varaformaður,
Ingvar Gíslason, formaður,
Sigurlaug Bjamadóttir, fundaskrifari,
Svava Jakobsdóttir,1)
Gunnlaugur Finnsson,2)
Eyjólfur K. Jónsson,
Magnús T. Ólafsson.
Mál er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Skylduskil til safna (57).
Nefndarálit kom ekki.
2. Viðskiptamenntun á ffamhaldsskólastigi (58, n. 592 (meiri hl.), n. 608 (minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingvar Gíslason.
Frsm. minni hl.: Svava Jakobsdóttir.
3. Námsgagnastofnun (59).
Nefndarálit kom ekki.
4. Iðnfræðsla (103, n. 437).
Frsm.: Ingvar Gíslason.
5. Hótel- og veitingaskóli íslands (121, n. 224).
Frsm.: Ingvar Gíslason.
6. Háskóli íslands (76, n. 256).
Frsm.: Sigurlaug Bjarnadóttir.
7. Útvarpslög (92, n. 254 (meiri hl.), n. 264 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Eyjólfur K. Jónsson.
Frsm. minni hl.: Kjartan Ólafsson.
8. Leiklistarskóli íslands (416, n. 633).
Frsm.: Ingvar Gíslason.
9. Almenningsbókasöfn (417).
Nefndarálit kom ekki.
10. Pjóðminjalög (492, n. 659).
Frsm.: Ingvar Gíslason.
11. Þjóðleikhús (415).
Nefndarálit kom ekki.
12. Grunnskóli (506).
Nefndarálit kom ekki.
13. Launasjóður rithöfunda (251, n. 664).
Frsm.: Ellert B. Schram.
14. Skákkennsla (514, n. 794).
Frsm.: Magnús T. Ólafsson.

1) I veikindaforföllum hennar, frá 19. nóv. til 19. des., tók sæti hennar í nefndinni Kjartan Ólafsson.
2) Á fundi nefndarinnar 12. febr. tók sæti hans í nefndinni Ólafur Þ. Þórðarson.
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Fastanefndir Nd.: Menntamála- og allsherjarnefndir.

15. íslensk stafsetning (562).
Nefndarálit kom ekki.
16. Hússtjómarkennaraskóli íslands (614 (sbr. 419), n. 741).
Frsm.: Sigurlaug Bjarnadóttir.
17. Hússtjómarskólar (603, n. 742).
Frsm.: Sigurlaug Bjarnadóttir.
18. Tónlistarskólar (647 (sbr. 418), n. 755).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
B. Þingsályktunartillaga:
Sérkennslumál (115, n. 594).
Frsm.: Sigurlaug Bjarnadóttir.
9. Allsherjarnefnd:
Ellert B. Schram, formaður1)
Páll Pétursson, varaformaður,2)
Ingólfur Jónsson,
Svava Jakobsdóttir,3)
Gunnlaugur Finnsson, fundaskrifari,4)
Friðjón Þórðarson,
Sighvatur Björgvinsson.
Mál, er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Upplýsingaskylda stjómvalda (23, n. 398).
Frsm.: Ellert B. Schram.
2. Trúfélög (24, n. 282).
Frsm.: Ellert B. Schram.
3. Ríkisborgararéttur (25, n. 164).
Frsm.: Ellert B. Schram.
4. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar (144, n. 181).
Frsm.: Ellert B. Schram.
5. Alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (178, n. 255).
Frsm.: Friðjón Þórðarson.
6. Pingsköp Alþingis (139).
Nefndarálit kom ekki.
7. Framsal sakamanna (406, n. 535).
Frsm.: Ellert B. Schram.
8. Meðferð einkamála í héraði (463 (sbr. 26)).
Nefndarálit kom ekki.
1) Á fundi nefndarinnar 16. maí tók sæti hans í nefndinni Geirþrúður H. Bernhöft.
2) Á fundi nefndarinnar 16. maí tók sæti hans í nefndinni Guörún Benediktsdóttir.
3) í veikindaforföllumhennar,frá 19. nóv. til 19. des. og28. jan. til 24. febr., tók sæti hennar í nefndinni Kjartan
Ólafsson.
4) Á fundi nefndarinnar 11. febr. gegndi störfum hans í nefndinni Ólafur Þ. Þórðarson.
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Fastanefndir Nd.: Allsherjarnefnd. — Vinnunefndir.

9. Meðferð einkamála í héraði (28, n. 533).
Frsm.: Ellert B. Schram.
10. Vátryggingarsamningar (56, n. 534).
Frsm.: Ellert B. Schram.
11. Ríkisborgararéttur (684, n. 723).
Frsm.: Ellert B. Schram.
12. Ættleiðing (468, n. 837).
Frsm.: Gunnlaugur Finnsson.
13. Umferðarlög (586).
Nefndarálit kom ekki.
B. Þingsályktunartillögur:
1. Þjónusta hjá héraðsdómstólum við neytendur (446).
Nefndarálit kom ekki.
2. Aukin notkun tölvutækni (447).
Nefndarálit kom ekki.
Lagafrumvarp, er nefndin flutti:
Aðsetursskipti (600).
Frsm.: Ellert B. Schram.
D.
Vinnunefndir.
Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og fyrri varaforseti
eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd.
Vinnunefndir gerðu skrá um fundastaði og fundatíma fastanefnda, er prentuð var og
útbýtt meðal þingmanna.

Erindaskrá

Þskj. 859

Sþ.

1881

859. Erindaskrá.
— Raðað eftir stafrófsröð. —

Aðflutningsgjöld og söluskattur af rafstöð fyrir Rafveitu ísafjarðar. Þingmenn Vestfjarðakjördæmis fara fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1975 að endurgreiða aðflutningsgjöld
og söluskatt af dísil-vararafstöð fyrir Rafveitu ísafjarðar. — Bréf 16. des. (Db. 444).
Aðflutningsgjöld og söluskattur af sjúkrasnjóbifreið fyrir Hvammstangalæknishérað. Pálmi
Jónsson, 2. þm. Norðurl. v., fer fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1975 að fella niður
aðflutningsgjöld og söluskatt af sjúkrasnjóbifreið fyrir Hvammstangalæknishérað. —
Bréf 6. des. (Db. 346).
Aðflutningsgjöld og söluskattur af vörum og búnaði til Norrœna hússins. Fjmrn. fer fram á að
heimilað verði í 6. gr. fjárl. 1975 að fella niður eða að endurgreiða aðflutningsgjöld og
söluskatt af innfluttum vörum og búnaði til starfsemi Norræna hússins. — Bréf 13. des.
(Db. 425).
Afmœliskveðjur Alþingis til Sigurvins Einarssonar. Sigurvin Einarsson fyrrv. alþm. þakkar
afmæliskveðjur Alþingis honum til handa á 75 ára afmæli hans. — Bréf ódagsett. (Db.
152).
Afnám vínveitinga á vegum ríkisins.
1. Jóhann Þorsteinsson o. fl. senda ályktanir fundar Áfengisvarnanefndar Siglufjarðarkaupstaðar frá 16. mars, þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja till. til þál.
um afnám vínveitinga á vegum ríkisins og till. til þál. um nefndarskipan um áfengismál. — Bréf ódagsett. (Db. 750).
2. Bæjarritarinn í Hafnarfirði sendir ályktun bæjarstjómar Hafnarfjarðar, þar sem
m. a. er skorað á Alþingi að samþykkja till. til þál. um afnám vínveitinga á vegum
ríkisins. — Bréf 18. des. (Db. 477).
Afréttarmálefni. Umsögn Búnaðarfélags íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 42/1969, um
afréttarmálefni, fjallskil o. fl. — Bréf 22. apríl. (Db. 852).
Afsláttur af símareikningum íbúa Hrafnistu. Sextán íbúar hjónagarðs Hrafnistu fara fram á
að fjvn. hlutist til um að þeir njóti afsláttar af símnotareikningum sem nemi allt að 60 af
hundraði. — Bréf 11. febr. (Db. 622).
Agnar Kl. Jónsson biður upplýsinga um æviferil Jóns Þorsteinssonar fyrrv. alþm. — Bréf 14.
jan. (Db. 504).
Akranes, sjá: Ályktanir bæjarstjómar, Hitaveita fyrir, Jámblendiverksmiðja 4,14—15, Sala
fasteignar.
Akstur skólabarna, sjá Styrkur vegna.
Akureyri, sjá: Bygging bamaheimilis, Bygging iðnskóla á, Bygging læknamiðstöðvar á,
Endurbætur á heimavistarhúsi Menntaskólans á, Flóabátaferðir 8, Hafnargerðir og
lendingarbætur 1, Heimsókn fjvn. til, Jarðvarmarannsóknir í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu, Ráðgjöf og fræðsla varðandi kynlíf 1,5, Skólabyggingar á, Styrkur til Leikfélags, Styrkur til Minjasafnsins á, Styrkur til Náttúrugripasafns, Styrkur til Zontaklúbbs,
öldungadeild við námsflokka.
Aldraðir, sjá Atvinnumál.
A Imannatryggingar.
1. Umsögn heilbr.- og trmm. um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 67/1971, um almannatryggingar (125. mál). — Bréf 18. febr. (Db. 677).
2. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um frv. til 1. um breyt. á sömu
lögum (102. mál) og um frv. til 1. um breyt. á siglingalögum nr. 66/1963. — Bréf 17.
mars. (Db. 711).
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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3. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 67/1971, um
almannatryggingar (8. mál). — Bréf 20. febr. (Db. 610).
4. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um frv. til 1. um breyt. á sömu lögum (102.
mál). — Bréf 21. mars. (Db. 712).
— Sjá einnig: Launajöfnunarbætur o. fl., Ráðstafanir í efnahagsmálum.
Almannavamir ríkisins, sjá: Fjárlög 1975 8, Styrkur til Hjálparsveitar skáta í Hafnarfirði 2,
Viðbrögð gegn hugsanlegum hafískomum 1, Þyrlukaup 1.
Almenningsbókasöfn. Umsögn hreppsnefndar Reyðarfjarðarhrepps um frv. til 1. um almenningsbókasöfn. — Bréf 6. maí. (Db. 976). — Sjá einnig Skylduskil til safna.
Almennur lífeyrissjóður, sjá Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn.
Alþingi, sjá: Afmæliskveðjur, Forsætisráðuneytið, Fréttamenn hljóðvarps, Gjöf til, Kall- og
orðsendingakerfi, Samkomudagur, Þinglausnir.
Alþjóðasamningur um fjarskipti. Ráðuneytisstjóri utanrm. sendir afrit af bréfi til forseta Sþ:
frá því í apríl varðandi till. til þál. um heimild fyrir ríkisstj. til að fullgilda samning um
alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT). — Bréf ódagsett. (Db. 17).
Alþjóðaþingmannasambandið.
1. Utanrrn. sendir bréf varðandi kosningu í stjómamefnd Alþjóðaþingmannasambandsins. — Bréf 7. okt. (Db. 21).
2. Utanrrn. sendir ályktanir 61. þings Alþjóðaþingmannasambandsins, sem haldið var í
Tokyo 2.—11. okt. — Bréf 23. okt. (Db. 29).
3. Forseti Alþjóðaþingmannasambandsins biður um lista með nöfnum þeirra þm., sem
sérstaklega hafa áhuga á umhverfismálum. — Bréf 29. jan. (Db. 547).
— Sjá einnig: Fréttablað, Ráðstefna um umhverfismál.
Alþjóðlegt flugsamstarf, sjá Fjárlög 1975 66.
Alþýðusamband Austurlands biður um að fá send öll frumvörp, er fram koma á Alþingi. —
Bréf 10. mars. (Db. 676).
Alþýðusamband íslands, sjá: Atvinnuleysistryggingar 1, Menntunarleyfi launþega 1, Ráðstafanir í efnahagsmálum 4, Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði.
Alþýðuskólinn á Eiðum, sjá Bygging heimavistarhúss.
Andreassen, Thordis, sjá Ríkisborgararéttur.
André Forens, franskur þingmaður og borgarstjóri, þakkar forsetum Ed. og Nd. móttökur,
er hann ásamt öðrum frönskum þingmönnum kom í heimsókn til íslands s. 1. sumar. —
Bréf 26. sept. (Db. 18).
Athugun á bifreiðatryggingum.
1. Umsögn Ábyrgðar, tryggingafélags bindindismanna, um till. til þál. um athugun á
bifreiðatryggingum. — Bréf 29. apríl. (Db. 893).
2. Umsögn Félags íslenskra bifreiðaeigenda um sömu till. til þál. — Bréf 28. apríl. (Db.
890).
3. Umsögn Hagtryggingar hf. um sömu till. til þál. — Bréf 30. okt. (Db. 897).
4. Umsögn Norðlenskrar tryggingar hf. um sömu till. til þál. um athugun á bifreiðatryggingum. — Bréf 15. apríl. (Db. 820).
5. Umsögn Sambands íslenskra tryggingafélaga um sömu till. til þál. — Bréf 28. apríl.
(Db. 884).
Atlantshafsbandalag, sjá Þingmannasamtök.
Atvinnubifreiðar, sjá Stofnlánasjóður stórra.
Atvinnuleysistryggingar (fœðingarorlof).
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. um atvinnuleysistryggingar, nr. 57/1973 (fæðingarorlof). — Bréf 6. maí. (Db. 945).
2. Umsögn Kvenfélagasambands íslands um sama frv. — Bréf 9. maí. (Db. 951).
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3. Umsögn Kvenréttindafélags íslands um sama frv. — Bréf 9. maí. (Db. 956).
4. Umsögn Rauðsokkahreyfingarinnar um sama frv. — Bréf 5. maí. (Db. 927).
5. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sama frv. — Bréf 9. maí. (Db. 949).
— Sjá einnig Fæöingarorlof.
Atvinnumál aldraðra. Umsögn Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar um till. til þál. um
atvinnumál aldraöra. — Bréf 25. apríl. (Db. 880).
Austdalsá í Seyöisfirði, sjá Brúargerð yfir.
Austur-Landeyjar, sjá Bygging við félagsheimili.
Austurland, sjá: Beislun orku og orkusala á, Sögufélag.
Austurlandsvirkjun, sjá Fjárlög 1975 29.
Austurvegur, sjá Happdrættislán ríkissjóðs.
Áburðarverksmiðja ríkisins, sjá Stækkun.
Ábyrgð, tryggingafélag bindindismanna, sjá Athugun á bifreiðatryggingum 1.
Áfengismál, sjá: Ályktanir Landssambandsins gegn, Bandalag kvenna.
Áfengisverslun ríkisins sendir verðlista yfir diplómataverð á áfengi og tóbaki frá ÁTVR. —
Bréf 14. apríl. (Db. 859).
Álftafjörður, sjá Brúargerð yfir.
Álftanes, sjá Sjóvamargarður á.
Ályktanir bæjarráðs Keflavíkur. Steinþór Jónsson sendir ályktun bæjarráðs Keflavíkur frá
30. des. varðandi rekstrarörðugleika útgerðar í Keflavík og nágrenni og skorar á ríkisstjóm og Alþingi að gera nú þegar nauðsynlegar ráðstafanir þar að lútandi. — Bréf 31.
jan. (Db. 546).
Ályktanir bœjarstjórnar Akraness. Bæjarstjórinn á Akranesi sendir ályktun fundar bæjarstjómar varðandi rekstrarörðugleika togaraútgerðar á Akranesi og veiðar og ályktun um
jámblendiverksmiðju. — Bréf 31. jan. (Db. 545).
Ályktanir bæjarstjórnar ísafjarðar. Bæjarritarinn á ísafirði sendir ályktun bæjarstjómar ísafjarðar frá 30. jan. varðandi niðurskurð á fjárveitingum skv. fjárl. 1975 vegna hafnargerðar á ísafirði. — Bréf 3. febr. (Db. 584).
Ályktanir landshlutasamtaka Vesturlands, Vestfjarða, Norðurlands og Austurlands. Áskell
Einarsson sendir ályktanir Samstarfsnefndar landshlutasamtaka á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi 8.—9. apríl 1975 um þéttbýlisvegafé, dreifingu
opinberrar þjónustu, hafnamál o. fl. — Bréf 17. apríl. (Db. 833).
Ályktanir Landssambands stangveiðimanna. Stjóm Landssambands stangveiðimanna sendir
ályktun aðalfundar sambandsins um að útlendingum verði bannað að taka íslensk veiðivötn á leigu. — Bréf 10. des. (Db. 423, 424).
Ályktanir Landssambandsins gegn áfengisbölinu. Páll Daníelsson o. fl. senda ályktun þings
Landssambandsins gegn áfengisbölinu, þar sem m. a. því er mótmælt, að fólki, sem frá
útlöndum kemur, sé heimilað að hafa meðferðis tollfrjálst áfengi, farið er fram á að
eftirlit með vínveitingahúsum verði hert o. fl. — Bréf 9. des. (Db. 384).
Ályktanir Sjálfstœðisfélags Sauðárkróks. Ámi Guðmundsson og Sigríður Guðvarðardóttir
senda ályktun fundar Sjálfstæðisfélags Sauðárkróks 28. febr. um orkumál. — Bréf
ódagsett. (Db. 844).
Ámi Sigurbjömsson, sjá Styrkur til snjóbílsferða 6.
Ásgeir Bjamason, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 6, Hitaveita fyrir Akranes 2, Kaup á hljóðfæmm fyrir bama- og unglingaskólana að Laugum og í Búðardal, Sjóvarnargarður fyrir
landi Bjarteyjarsands, Vetrarflutningar í Skarðshreppi.
Ávarp Frank E. Moss, öldungadeildarþingmanns á Bandaríkjaþingi í tilefni 1100 ára afmælis
íslandsbyggðar. Skrifstofustjóri utanrm. tilkynnir að sendiherra íslands í Washington
hafi þakkað Frank E. Moss öldungadeildarþingmanni fyrir ávarp hans á Bandaríkjaþingi
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24. júlí í tilefni 1100 ára afmælis íslandsbyggðar, og jafnframt er bent á að viðeigandi
væri, að þingmanninum bærist kveðja beint frá íslandi. — Bréf 13. sept. (Db. 1).
Áveitu- og flæðiengi, sjá Nýting á.
Áœtlun um heilbrigðismál. Heilbr,- og trmrh. sendir forseta Sþ. svar við fyrirspum Magnúsar
Kjartanssonar, 3. þm. Reykv., til hans um áætlun um heilbrigðismál. — Bréf 11. maí.
(Db. 963).
Baldur Sigurðsson, sjá Styrkur til snjóbílsferða 2.
Bandalag háskólamanna, sjá: Menntunarleyfi launþega 2, Skipunartími opinberra starfsmanna 1.
Bandalag íslenskra listamanna, sjá: Starfslaun listamanna, Styrkur til.
Bandalag kvenna. Stjórn Bandalags kvenna sendir ályktanir bandalagsins frá 6. og 7. nóv.
um áfengismál, málefni iðnskóla, heimilisfræðaskóla, verðtryggingu sparifjár o. fl. —
Bréf 14. febr. (Db. 638).
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, sjá Skipunartími opinberra starfsmanna 2.
Bang, Birgit, sjá Ríkisborgararéttur.
Bang, Edda Marianne, sjá Ríkisborgararéttur.
Bang, Inge Vibeke, sjá Ríkisborgararéttur.
Barðslaug í Fljótum, sjá Bygging við skólahús að.
Barnaheimili á Akureyri, sjá Bygging.
Barnamúsíkskólinn, sjá Bygging húss fyrir Tónlistarskólann í.
Barnaskóli á Álftanesi, sjá Sjóvamargarður á.
Bech, Bjami, sjá Ríkisborgararéttur.
Becker, Luise Elisabeth Hildegard, sjá Ríkisborgararéttur.
Behrens, Peter Otto Heinrich, sjá Ríkisborgararéttur.
Beislun orku og orkusala á Austurlandi. Umsögn Orkustofnunar um till. til þál. um beislun
orku og orkusölu á Austurlandi. — Bréf 5. maí. (Db. 930).
Belgíumenn, sjá Fisksölusamstarf við.
Benedikt Gröndal, sjá Varaþingmenn 10—11.
Bessastaðaá, sjá Virkjun.
Bessastaðahreppur, sjá Sjóvamargarður á Álftanesi.
Bifreiðaeftirlit ríkisins, sjá Fjárlög 1975 1—2.
Bifreiðastœði fyrir bifreiðar starfsmanna dómkirkjunnar. Þórir Stephensen dómkirkjuprestur
fer fram á að starfsmenn dómkirkjunnar, þ. e. prestar og organisti, fái heimild til að
geyma bifreiðar sínar á bifreiðastæði Alþingis a. m. k. þegar önnur stæði em ekki fáanleg. — Bréf 12. des. (Db. 420).
Bifreiðatryggingar, sjá Athugun á.
Bindindisráð kristinna safnaða. Árelíus Níelsson sendir skýrslu um árlega fræðsluráðstefnu
Bindindisráðs kristinna safnaða, sem halditl var í safnaðarheimili Langholtsprestakalls í
Reykjavík 26. jan. — Bréf 5. febr. (Db. 590).
Biskupsembættið, sjá: Fjárlög 1975 3, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, Skipting Keflavíkurprestakalls.
Bíldudalur, sjá Hafnargerðir og lendingarbætur 2—4.
Bjarnfríður Leósdóttir, sjá Varaþingmenn 1—4.
Bjami Benediktsson, sjá Minningargjöf ríkisins um.
Bjami Ó. Frímannsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 1—2.
Bjarteyjarsandur, sjá Sjóvamargarður fyrir landi.
Bjöm Kristján Hansson, sjá Ríkisborgararéttur.
Bjöm Haraldsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3.
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Bjöm Jónsson, sjá Varaþingmenn 14.
Blaðamannafélag íslands, sjá Styrkur til.
Blönduós, sjá: Bygging heimilisiðnaðarsafns á, Fjölbrautaskóli á Norðurlandi vestra 2, Hitaveituframkvæmdir á, Styrkur til Héraðsspítalans á.
Bogi Þórðarson, sjá Varaþingmenn 5—9.
Bolfiskur, sjá Rannsókn á kostnaði á veitt kíló af.
Bolungarvík, sjá Bygging byggðasafns í, Hafnargerðir og lendingarbætur 5—6.
Borgarfjörður eystri, sjá Styrkur til snjóbílsferða 3.
Botnvörpuveiðar, sjá Veiðar með botnvörpu.
Bókasöfn, sjá Skylduskil til safna.
Bóksalafélag íslands, sjá Skylduskil til safna 1.
Bragi Sigurjónsson, sjá Varaþingmenn 10—11.
Breiðafjarðarbátur, sjá Flóabátaferðir 2.
Breiðholt, sjá Prestur fyrir Fella- og Hólasóknir.
Breið'uvíkurhreppur, sjá Vetrarflutningar í.
Bretland, sjá Þingmannaheimsókn til.
Breytingar á reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála.
1. Umsögn bankastjóma Landsbankans og Útvegsbankans um till. til þál. um breyt. á
reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. — Bréf 30. apríl. (Db.
898).
2. Umsögn Seðlabanka íslands um sömu till. til þál. — Bréf 13. maí. (Db. 965).
3. Umsögn Verslunarráðs íslands um sömu till. til þál. — Bréf 5. maí. (Db. 923).
Bréfaskóli SÍS og ASÍ, sjá Styrkur til.
Bridgesamband íslands, sjá Styrkur til.
Brúarbygging á Steinslœk í Ásahreppi. Sýslumaður Rangárvallasýslu fer fram á f. h. sýsluvegasjóðs Rangárvallasýslu að veittar verði 2.2 millj. kr. úr ríkissjóði vegna byggingar
brúar á Steinslæk hjá Sumarliðabæ í Ásahreppi. — Bréf 7. apríl. (Db. 810).
Brúargerð yfir Austdalsá í Seyðisfirði. Oddviti Seyðisfjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1975 til greiðslu kostnaðar við að gera jeppafæra brú á Austdalsá í suðurbyggð
Seyðisfjarðar. — Bréf 4. des. (Db. 397).
Brúargerð yfir Álftafjörð. Formaður Sjálfstæðisfélags Dalasýslu sendir ályktun aðalfundar
félagsins varðandi brúargerð yfir Álftafjörð og nauðsyn þess að bæta samgöngur milli
Dala og Austur-Barðastrandarsýslu. — Bréf 12. nóv. (Db. 203).
Búðardalur, sjá: Bygging heilsugæslustöðvar í, Kaup á hljóðfæmm fyrir bama- og unglingaskólana að Laugum og.
Búðir í Fáskrúðsfirði, sjá Bygging heilsugæslustöðvar að.
Búnaðarbanki íslands, sjá Happdrættislán ríkissjóðs 1.
Búnaðarfélag íslands, sjá: Afréttarmálefni, Dýralæknar 1—2, Fjárlög 1975 4, Hefting landbrots 1, Stofnlánadeild landbúnaðarins 1, Stækkun áburðarverksmiðju 1, Æðarræktarfélag íslands.
Búnaðarsamband Suðurlands, sjá Styrkur til.
Byggðanefnd. Matthías Bjamason sjútvrh. segir af sér störfum í nefnd til að gera tillögur um
markmið, leiðir og mörkun almennrar stefnu í byggðamálum, byggðanefnd, sem hann
var kosinn í 18. apríl 1973, og fer fram á, að annar maður verði kosinn í sinn stað. —
Bréf 6. nóv. (Db. 110).
Byggðasafn í Bolungarvík, sjá Bygging.
Byggðasafn Borgarfjarðar, sjá Styrkur til náttúrugripadeildar.
Byggðasöfn, sjá Fjárveitingar til.
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Bygging bamaheimilis á Akureyri. Félagsmálafulltrúi Akureyrarbæjar sendir fjvn. afrit af
bréfi sínu til menntmrn. varðandi byggingu nýs bamaheimilis (dagheimilis) á Akureyri.
— Bréf 9. des. (Db. 429).
Bygging barna- og unglingaskóla á Patreksfirði. Sveitarstjóri Patrekshrepps fer fram á aö
veitt verði fé skv. fjárl. 1976 vegna byggingar grunnskóla á Patreksfirði, dagheimilis fyrir
böm, heilsugæslustöðvar og endurbóta á höfninni o. fl. — Bréf 21. apríl. (Db. 853).
Bygging barna- og unglingaskóla fyrir Grýtubakkahrepp. Oddviti og formaður skólanefndar
Grýtubakkahrepps fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna undirbúningsframkvæmda að byggingu nýs bama- og unglingaskóla í Grenivík. — Bréf 23. okt. (Db. 35).
Bygging byggðasafns í Bolungarvík. Bæjarstjórinn í Bolungarvík fer fram á að veittar verði
500 þús. kr. skv. fjárl. 1976 vegna byggingar heimilda- og byggðasafns í kaupstaðnum.
— Bréf 28. apríl. (Db. 891).
Bygging dvalarheimilis aldraðra að Laugabakka í Miðfirði. Oddviti Ytri-Torfustaðahrepþs
fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1976 vegna byggingar dvalarheimilis aldraðra að Laugabakka í Miðfirði. — Bréf 5. maí. (Db. 960).
Bygging dvalarheimilis aldraðra á Hellu. Formaður stjórnar dvalarheimilis aldraðra á Hellu í
Rangárvallasýslu fer fram á að veittur verði 5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 vegna
byggingar dvalarheimilisins. — Bréf 20. nóv. (Db. 256).
Bygging einingarhúsa. Umsögn húsnæðismálastjómar um till. til þál. um jafnrétti sveitarfélaga í dreifbýli og Reykjavíkur í húsnæðismálum og um fjárhagslega fyrirgreiðslu vegna
byggingar einingarhúsa. — Bréf 15. apríl. (Db. 813).
Bygging elliheimilis á Dalvík. Bæjarstjórinn á Dalvík fer fram á að veittar verði 10.5 millj.
kr. skv. fjárl. 1975 vegna byggingar elliheimilis á Dalvík. — Bréf 12. nóv. (Db. 128).
Bygging félagsheimilis Staðarsveitar að Lýsuhóli. Oddviti Staðarsveitar fer fram á að veittar
verði 500 þús. kr. skv. fjárl. 1975 vegna byggingar félagsheimilis sveitarinnar, sem verið
er að reisa að Lýsuhóli, en húsið skal jafnframt nýtast til skólahalds. — Bréf 8. nóv. (Db.
106).
Bygging gagnfrœðaskóla á Húsavík. Bæjarstjórinn á Húsavík fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1975 vegna byggingar gagnfræðaskóla á Húsavík. — Bréf 5. nóv. (Db. 91).
Bygging gagnfrœðaskóla í Keflavík. Bæjarstjórinn í Keflavík ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 vegna byggingar gagnfræðaskóla, barnaskóla og íþróttahúss í
Keflavík. — Bréf 26. nóv. (Db. 245).
Bygging heilsugœslustöðvar að Búðum í Fáskrúðsfirði. Sveitarstjómir Fáskrúðsfjarðar-,
Stöðvar- og Búðahreppa fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1976 vegna byggingar
heilsugæslustöðvar að Búðum í Fáskrúðsfirði. — Bréf 28. apríl. (Db. 920).
Bygging heilsugœslustöðvar á Dalvík. Bæjarstjórinn á Dalvík fer fram á að veittar verði 17
millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna byggingar heilsugæslustöðvar á Dalvík. — Bréf 12. nóv.
(Db. 127).
Bygging heilsugæslustöðvar á Kirkjubæjarklaustri. Formaður hönnunamefndar heilsugæslustöðvar á Kirkjubæjarklaustri sendir yfirlit yfir fjármögnun byggingarinnar ásamt
fskj. — Bréf 22. apríl. (Db. 867).
Bygging heilsugæslustöðvar, gagnfrœðaskóla o. fl. í Ólafsvík. Oddviti Ólafsvíkurhrepps
sendir fjvn. afrit af bréfum o. fl. fskj. varðandi umsóknir um fjárveitingar skv. fjárl. 1976
vegna framkvæmda í hreppnum, svo sem byggingar heilsugæslustöðvar, gagnfræðaskólahúss og leikskóla og vegna framkvæmda við sjóvarnargarða. — Bréf 30. apríl. (Db. 944).
Bygging heilsugœslustöðvar í Búðardal. Stjóm heilsugæslustöðvar í Búðardal fer fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna byggingar stöðvarinnar í Búðardal. — Bréf 5. des.
(Db. 345).
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Bygging heilsugœslustöðvar í Vík í Mýrdal. Björgvin Salómonsson fer fram á f. h. hönnunarnefndar heilsugæslustöðvar í Vík í Mýrdal að veittar verði 30 millj. kr. skv. fjárl. 1975
vegna byggingar stöðvarinnar. — Bréf 5. nóv. (Db. 92).
Bygging heilsugæslustöðvar og elliheimilis á Vopnafirði. Sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps
sendir ályktun hreppsnefndarinnar í Vopnafirði, þar sem skorað er á Alþingi að veita fé
skv. fjárl. 1975 vegna byggingar heilsugæslustöðvar og elliheimilis á Vopnafirðí. — Bréf
24. okt. (Db. 88).
Bygging heimavistarhúss fyrir Alþýðuskólann á Eiðum. Einar Þ. Þorsteinsson sóknarprestur
á Eiðum sendir ljósrit af undirskriftalistum, þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv.
fjári. 1975 vegna byrjunarframkvæmda við byggingu heimavistarhúss fyrir Alþýðuskólann á Eiðum, en slíkt hús hefur vantað síðan árið 1960 vegna eldsvoða. — Bréf 20.
nóv. (Db. 175).
Bygging heimilisiðnaðarsafns á Blönduósi. Pálmi Jónsson, 2. þm. Norðurl. v., sendir fjvn.
erindi Þórhildar ísberg, sem fer fram á að veittar verði allt að 100 þús. kr. skv. fjárl. 1975
veg'na byggingar heimilisiðnaðarsafns á Blönduósi. — Bréf 27. nóv. (Db. 250).
Bygging húss fyrir Tónlistarskólann í Reykjavík og Barnamúsíkskólann. Skólastjórar Tónlistarskólans í Reykjavík og Bamamúsíkskólans í Reykjavík fara fram á að veittar verði
23 700 þús. kr. vegna nýbyggingar fyrir skólana. — Bréf 24. okt. (Db. 32).
Bygging iðnskóla á Akureyri. Bæjarstjórinn á Akureyri fer fram á aö veittar verði 3.6 millj.
kr. skv. fjárl. 1975 vegna byggingar við Iðnskóla Ákureyrar. — Bréf 26. nóv. (Db. 246).
Bygging iðnskólahúss á Selfossi. Skólastjóri og formaður skólanefndar Iðnskólans á Selfossi
fara fram á að veittar verði 10 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna byggingar iðnskólahúss á
Selfossi. — Bréf 22. nóv. (Db. 214).
Bygging íþróttahúss fyrir Þelamerkurskóla. Formaður byggingarnefndar Þelamerkurskóla
fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna byggingar íþróttahúss fyrir skólann. —
Bréf 27. okt. (Db. 82).
Bygging íþróttahúss í Ytri-Njarðvík. Sveitarstjóri Njarðvíkurhrepps sendir afrit af erindi sínu
til menntmm. varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1975 vegna byggingar íþróttahúss í YtriNjarðvík. — Bréf 30. okt. (Db. 70).
Bygging íþróttahúss og sundlaugar á Flateyri. Sveitarstjóri Flateyrarhrepps fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1976 vegna ýmissa framkvæmda við Flateyrarhöfn, byggingu íþróttahúss og sundlaugar á Flateyri o. fl. — Bréf 27. apríl. (Db. 904).
Bygging íþróttahúss og sundlaugar á Tálknafirði. Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps fer fram
á að veittar verði 12 millj. kr. skv. fjárl. 1976 vegna byggingar íþróttahúss og endurbóta
á sundlaug á Tálknafirði. — Bréf 28. apríl. (Db. 915).
Bygging íþróttamannvirkja við Hrafnagilsskóla. Stjórn Ungmennasambands Eyjafjarðar
leggur áherslu á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna fyrirhugaðra íþróttamannvirkja,
sem byggja skal við Hrafnagilsskóla. — Bréf 3. des. (Db. 389).
Bygging Laugaskóla í Dalasýslu. Ingiberg Hannesson o. fl., f. h. framkvæmdanefndar
Laugaskóla, fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna byggingar II. áfanga
Laugaskóla í Dalasýslu. — Bréf 4. nóv. (Db. 72).
Bygging lœknamiðstöðvar á Akureyri. Ragnar Steinbergsson fer fram á að veittar verði 10
millj. kr. skv. fjárl. 1976 vegna byggingar læknamiðstöðvar á Akureyri. — Bréf 28. apríl.
(Db. 906).
Bygging læknisbústaðar fyrir Hveragerðislæknishérað. Sveitarstjóri Hveragerðishrepps fer
fram á að veittar verði 2.1 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna byggingar læknisbústaðar fyrir
Hveragerðislæknishérað. — Bréf 15. nóv. (Db. 172).
Bygging sjúkrahúss, heilsugæslustöðvar o. fl. á Ólafsfirði. Bæjarstjórinn á Ólafsfirði áréttar
fyrri umsókn um fjárveitingar skv. fjárl. 1975 vegna byggingar sjúkrahúss, heilsugæslustöðvar og elliheimilis á Ólafsfirði. — Símskeyti 11. des. (Db. 380).
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Bygging sundlaugar í Grundarfirði. Sveitarstjórinn í Eyrarsveit (Grundarfirði) fer fram á aö
veittar veröi 1550 þús. kr. skv. fjárl. 1975 vegna byggingar sundlaugar í Grundarfirði. —
Bréf 11. nóv. (Db. 162).
Bygging við félagsheimili Austur-Landeyjahrepps, Gunnarshólma. Oddviti Austur-Landeyjahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna byggingar við félagsheimilið
Gunnarshólma, sem notað yrði sem kennsluhúsnæði. — Bréf 24. nóv. (Db. 209).
Bygging við og endurbætur á Njálsbúð, félagsheimili Vestur-Landeyjahrepps. Oddviti Vestur-Landeyjahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna stækkunar og
endurbóta á félagsheimili hreppsins, Njálsbúð, en félagsheimilið hefur einnig verið notað
til kennslu fyrir böm sveitarinnar. — Bréf 10. nóv. (Db. 122).
Bygging við skólahús að Barðslaug í Fljótum og stœkkun skólahúss í Höfðakaupstað. Ólafur
Jóhannesson, 1. þm. Norðurl. v., Pálmi Jónsson, 2. þm. Norðurl. v., Páll Pétursson, 3.
þm. Norðurl. v., og Eyjólfur K. Jónsson, 4. þm. Norðurl. v., senda og mæla með erindi
námsstjóra Norðurlands, þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til
greiðslu kostnaðar við stækkun skólahúss við Barðslaug í Fljótum og við stækkun skóla
húss í Höfðakaupstað (Skagaströnd). — Bréf 26. nóv. (Db. 223).
Bygging við skólahús að Sólgörðum í Haganeshreppi. Ólafur Jóhannesson dómsmrh. sendir
og mælir með erindi skólanefndar Holts- og Haganeshreppa í Skagafirði þess efnis, að
veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna stækkunar skólabyggingar að Sólgörðum í Haganeshreppi. — Bréf 25. nóv. (Db. 217).
Bygging Þverárskóla. Óskar E. Levy fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna
byggingar Þverárskóla í Vestur-Húnavatnssýslu. — Bréf 22. okt. (Db. 28).
Byggingarframkvæmdir við Landsspítalann. Árni Kristinsson o. fl. fara fram á f. h. læknaráðs Landsspítalans og Rannsóknarstofu Háskólans að veitt verði fé vegna byggingarframkvæmda á sameiginlegri lóð Háskóla íslands og Landsspítalans. — Bréf 11. febr.
(Db. 589).
Byggingarkostnaður, sjá Lækkun.
Byggingarsjóður ríkisins, sjá Lánveitingar.
Bætt skilyrði til hljóðvarps- og sjónvarpssendinga. Umsögn útvarpsstjóra um till. til þál. um
bætt skilyrði til hljóðvarps- og sjónvarpssendinga. — Bréf 18. febr. (Db. 599).
Bætt skilyrði til móttöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga Ríkisútvarpsins. Umsögn póst- og
símamálastjómar um till. til þál. um bætt skilyrði til móttöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga Ríkisútvarpsins. — Bréf 21. febr. (Db. 607).

Chelbat, Sara Soraya, sjá Ríkisborgararéttur.
Chiarolanzio, Alfred, sjá Ríkisborgararéttur.
Chiarolanzio, Patrick Joseph, sjá Ríkisborgararéttur.
Clementsen, Hans, sjá Ríkisborgararéttur.
Dalvík, sjá: Bygging elliheimilis á, Bygging heilsugæslustöðvar á, Styrkur til snjóbílsferða 4.
Danmörk, sjá: Þingmannaheimsókn til, Þjóðþing.
DAS, sjá Happdrætti.
Didnksen, Odd, sjá Ríkisborgararéttur.
Djúpá, sjá Fyrirhleðslur í ár.
Djúpbáturinn hf., sjá Flóabátaferðir 31.
Donnelly, Mary, sjá Ríkisborgararéttur.
Dómarafélag íslands, sjá Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk 1.
Dómorganisti, sjá Fastráðning.
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Dómsmálaráðuneyti, sjá: Fjárlög 1975 2, 6—11, Meðferð einkamála í héraði 1, Ríkisborgararéttur (Db. 847), Sala spildu úr landi Litla-Hrauns.
Duck, Howard Leon, sjá Ríkisborgararéttur.
Duck, Kristofer Lee, sjá Ríkisborgararéttur.
Dýpkutiarskip.
1. Umsögn hafnamálastjóra um till. til þál. um dýpkunarskip. — Bréf 23. apríl. (Db.
874).
2. Umsögn Hafnasambands sveitarfélaga um sömu till. til þál. — Bréf 21. apríl. (Db.
827).
Dýrafjarðarbátur, sjá Flóabátaferðir 3—4.
Dýralœknar.
1. Umsögn Búnaðarfélags íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 31/1970, um dýralækna (90. og 132. mál). — Bréf 19. febr. (Db. 605).
2. Framhaldsumsögn Búnaðarfélags íslands um sömu frv. — Bréf 14. mars. (Db. 682).
3. Umsögn yfirdýralæknis um sömu frv. — Bréf 25. febr. (Db. 635).
Dvalarheimili aldraðra á Hellu, sjá Bygging.
Dvalarheimili aldraðra sjómanna, sjá Happdrætti.
Eðvarð Júlíusson, sjá Kjörbréf varaþingmanna Sjálfstfl. í Reykjaneskjördæmi.
Efnahagsmál, sjá Ráðstafanir í.
EFTA, sjá Fríverslunarsamtök Evrópu.
Eftirlaun og styrktarfé.
1. Bjami Ó. Frímannsson. Pálmi Jónsson, 2. þm. Norðurl. v., og Páll Pétursson, 3.
þm. Norðurl. v., fara fram á að Bjama Ó. Frímannssyni fyrrv. símstjóra frá EfriMýmm verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 28. nóv. (Db. 255).
2. Póst- og símamálastjóri staðfestir, að Bjami Ó. Frímannsson hafi gegnt stöðvarstjórastarfi frá 1931—1974 í Engihlíðarhreppi í Austur-Húnavatnssýslu. — Bréf
19. des. (Db. 483).
3. Bjöm Haraldsson. Bjöm Haraldsson í Austurgörðum í Kelduhverfi fer fram á að
honum verði veitt nokkur eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 9. sept. (Db. 55).
4. Elín Lámsdóttir. Bjöm Hermannsson fer fram á að Elínu Lámsdóttur, ekkju Hermanns Jónssonar á Ysta-Mói í Fljótum, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975, en,
maður hennar naut eftirlauna skv. fjárl. 1974. — Bréf 15. nóv. (Db. 146).
5. Finnbogi Lámsson. Friðjón Þórðarson, 4. þm. Vesturl., fer fram á að Finnboga
Lámssyni bónda að Laugabrekku í Breiðuvíkurhreppi verði veitt eftirlaun skv.
fjárl. 1975. — Bréf 10. des. (Db. 422).
6. Grímur Grímsson. Ásgeir Bjarnason, 1. þm. Vesturl., fer fram á að Grími
Grímssyni fyrrv. næturverði Alþingis verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf
28. nóv. (Db. 251).
7. Gunnar Eyjólfsson. Halldór Ásgrímsson, 5. þm. Austf., sendir erindi Gunnars
Eyjólfssonar fyrrv. hreppstjóra í Hafnarhreppi í Homafirði, þar sem farið er fram á
að honum verði veitt nokkur eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréflaust. (Db. 181).
8. Margrét Jónsdóttir. Ragnhildur Helgadóttir, 5. þm. Reykv., fer fram á að Margréti
Jónsdóttur, ekkju Þórbergs Þórðarsonar, og Sigrúnu Eiríksdóttur, ekkju Páls ísólfssonar, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 18. des. (Db. 463).
9. Ólafur Tryggvason. Karvel Pálmason, 5. þm. Vestf., ter fram á að Ólafi
Tryggvasyni á Akureyri verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975.— Bréf 24. nóv. (Db.
207).
10. Sverrir Hermannsson, 3. þm. Austf., fer fram á að Ólafi Tryggvasyni frá Hamraborg verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 12. des. (Db. 399).
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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11. Óskar Clausen. Halldór Blöndal, 4. þm. Norðurl. e., fer fram á að Óskari Clausen
rithöfundi verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 5. nóv. (Db. 74).
12. Sigurbjörg Guðmundsdóttir. Halldór E. Sigurðsson fer fram á að Sigurbjörgu
Guðmundsdóttur, Svignaskarði, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 14.
nóv. (Db. 136).
13. Sigurjón Sigurbjömsson fer fram á að honum verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975.
— Bréf 12. nóv. (Db. 108).
14. Sofía Touvina. Tryggingastofnun ríkisins fer fram á að frú Sofía Touvina, sem nú
sækir um íslenskan ríkisborgararétt, fái nokkur eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf
13. nóv. (Db. 137).
15. Sveina Sveinsdóttir. Geir Hallgrímsson forsrh., 1. þm. Reykv., fer fram á að Sveinu
Sveinsdóttur, ekkju Bjöms Pálssonar flugmanns, verði veitt eftirlaun skv. fjárl.
1975. — Bréf 20. nóv. (Db. 204).
16. Ragnhildur Helgadóttir, 5. þm. Reykv., fer fram á að Sveinu Sveinsdóttur, ekkju
Björns Pálssonar flugmanns, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 18. des.
(Db. 404).
17. Sörli Hjálmarsson. Fiskmatsstjóri fer fram á að Sörla Hjálmarssyni fyrrv. fiskmatsmanni verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 12. des. (Db. 427).
18. Þorleifur Jónsson. Sverrir Hermannsson, 3. þm. Austf., fer fram á að eftirlaun
Porleifs Jónssonar fyrrv. sveitarstjóra hækki frá því sem verið hefur. — Bréf 12.
des. (Db. 400).
19. Þorsteinn Jónasson. Friðjón Þórðarson, 4. þm. VesturL, fer fram á að Þorsteini
Jónassyni bónda á Jörfa, Haukadal, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 7.
okt. (Db. 22).
20. Þóra Borg. Leikhússtjóri Leikfélags Reykjavíkur fer fram á að Þóm Borg leikkonu
verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf 25. nóv. (Db. 219).
21. Þóra Guðmundsdóttir. Halldór Kristjánsson á Kirkjubóli fer fram á að Þóm Guðmundsdóttur, fyrrv. ljósmóður á Flateyri, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1975. — Bréf
6. nóv. (Db. 111).
Egilsstaðir, sjá Styrkur til snjóbílsferða 10—11.
Eiðar, sjá Bygging heimavistarhúss.
Eimskipafélag íslands, sjá Kaup á farþegaskipi, er sigli milli fslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur.
Einar Ágústsson, sjá Varaþingmenn 61—62, 93—94.
Einkamál í héraði, sjá Meðferð.
Eldvatn, sjá Fyrirhleðslur í ár.
Elín Lámsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 4.
Ellefu hundruð ára afmæli íslandsbyggðar, sjá Ávarp Frank E. Moss.
Ellert B. Schram, sjá Varaþingmenn 17, 26—27.
Elliot, Jón Thomas, sjá Ríkisborgararéttur.
Elliot, Richard Magnús, sjá Ríkisborgararéttur.
Endurbœtur á Grímseyjarflugvelli. Oddviti Grímseyjarhrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1975 vegna endurbóta á flugvellinum í Grímsey. — Bréf 12. nóv. (Db. 153).
Endurbœtur á heimavistarhúsi Menntaskólans á Akureyri. Skólameistari Menntaskólans á
Akureyri ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1975 vegna endurbóta á heimavistarhúsi skólans. — Bréf 5. des. (Db. 646).
Endurbœtur á húsnæði Lagmetisiðjunnar Siglósíldar. Framkvæmdastjóri Siglósíldar fer fram
á að veittar verði 10 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna endurbóta á húsnæði Lagmetisiðjunnar, vélakosti o. fl. — Bréf 18. des. (Db. 479).
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Endurbœtur á kútter Sigurfara. Jón M. Guðjónsson fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1975 vegna endurbóta á kútter Sigurfara, sem keyptur hefur verið til landsins frá Færeyjum. — Bréf 10. nóv. (Db. 112).
Endurbœtur á Silfrastaðakirkju. Formaður sóknarnefndar Silfrastaðasóknar fer fram á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 að upphæð 200 þús. kr. vegna endurbóta á Silfrastaðakirkju. — Bréf 15. nóv. (Db. 260).
Endurbætur og viðhald bygginga í Skálholti. Sveinbjöm Finnsson Skálholtsráðsmaður fer
fram á að veitt verði verulegt fé skv, fjárl. 1975 vegna ýmissa endurbóta og viðhalds, sem
framkvæma þarf í Skálholti. — Bréf 27. nóv. (Db. 243).
Endurbætur sláturhúsa. Framleiðsluráð landbúnaðarins fer fram á að veittar verði 60 millj.
kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu styrkja vegna byggingar- og lagfæringakostnaðar sláturhúsa. — Bréf 3. des. (Db. 305).
Endurgreiðsla innflutningsgjalda og söluskatts af tei, sem flutt var inn á vegum íslenskra
ungtemplara. íslenskir ungtemplarar fara fram á að endurgreiddur verði tollur og söluskattur af tei, sem íslenskir ungtemplarar fluttu inn og seldu til ágóða fyrir uppbyggingu á
Ceylon. — Bréf 4. des. (Db. 328).
Endurskipulagning á notkun Laugalandsskóla í Holtum. Menntmm. sendir erindi skólanefndar Laugalandsskóla í Holtum, þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1975 til greiðslu kostnaðar við athugun á byggingum skólans og endurskipulagningu á
notkun þeirra, með tilliti til þess að skólinn er ekki lengur heimavistarskóli. — Bréf 22.
nóv. (Db. 222).
Endurskoðun laga um iðju og iðnað.
1. Umsögn Landssambands iðnaðarmanna um till. til þál. um endurskoðun á lögum um
iðju og iðnað. — Bréf 21. apríl. (Db. 836).
2. Umsögn Landssambands iðnverkafólks um sömu till. til þál. — Bréf 14. apríl. (Db.
778).
3. Umsögn Sambands íslenskra samvinnufélaga um sömu till. til þál. — Bréf 5. maí.
(Db. 931).
Erindi Æðsta ráðs Sovétríkjanna. Sendiherra Sovétríkjanna á íslandi afhendir forseta Sþ.
erindi frá Æðsta ráði Sovétríkjanna í tilefni þess, að liðin em þrjátíu ár frá lokum
heimsstyrjaldarinnar. — (Db. 966).
Evrópsk arfleifð í byggingarlist, sjá Ráðstefna Evrópuráðs.
Evrópuráð.
1. Aðalritari Evrópuráðs sendir bréf varðandi ályktun ráðsins um aðstoð við ríkisstjómir aðildarríkja ráðsins með notkun tölva. — Bréf 5. nóv. (Db. 125).
2. Forseti Evrópuráðs sendir forseta Sþ. bréf varðandi fundi forseta þjóðþinga ríkja
innan Evrópuráðs. — Bréf 28. jan. (Db. 613).
3. Forseti Evrópuráðs sendir forseta Sþ. ályktun ráðsins frá 22. jan. um samskipti
ráðsins við þjóðþing þátttökuríkja. — Bréf 12. febr. (Db. 693).
— Sjá einnig: Ráðstefna um evrópska arfleifð í húsagerðarlist, Ráðstefna um breytingar á þjóðfélagsskipun og hækkun framfærslukostnaðar, Þingmannasamtök, öryggisráðstefna.
Eyðing refa og minka. Veiðistjóri sendir landbn. Nd. bréf varðandi nauðsyn þess að hækka
verðlaun skv. lögum fyrir að vinna refi og minka. — Bréf 27. jan. (Db. 585).
Eyjólfur K. Jónsson, sjá: Bygging við skólahús að Barðslaug í Fljótum, Varaþingmenn
80—81.
Eyjólfur Sigurðsson, sjá Varaþingmenn 12—14.
Eyri á Amarstapa, sjá Sala húsa á ríkisjörðinni.
Eyri í Ingólfsfirði, sjá Kaup á hafskipabryggju.
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Farmanna- og fiskimannasamband íslands, sjá: Sjóvinnuskóli íslands 2, Veiðiheimildir erlendra þjóða 1.
Farmiðagjald, sjá Söluskattur 1.
Farþegaskip, er sigli milli íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur, sjá Kaup á.
Fastráðning dómorganista sem ríkisstarfsmanns. Forsrh. sendir fjvn. erindi Þóris Stephensens dómkirkjuprests og Leifs Sveinssonar formanns sóknarnefndar, þar sem farið er
fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til að fastráða dómorganistann sem starfsmann. —
Bréf ódagsett. (Db. 254).
Fatlaðir, sjá: Styrkur til íþróttafélags, Styrkur til Sjálfsbjargar.
Faxaflóabátur, sjá Flóabátaferðir 5.
Fáskrúðsfjörður, sjá: Bygging heilsugæslustöðvar að Búðum, Styrkur til snjóbílsferða 11.
Ferðafélag íslands, sjá Stíflugerð í Svartá.
Ferðamálaráð, sjá Ráðstafanir í efnahagsmálum 1, Söluskattur 2.
Ferðaskrifstofa ríkisins.
1. Ferðaskrifstofa ríkisins óskar heimildar að mega koma í alþingishúsið með erlenda
gesti 27. og 31. des. — Bréf 18. des. (Db. 469).
2. Ferðaskrifstofa ríkisins sendir dagskrá fyrir dvöl blaðamanna frá The National Press
Club í Washington frá 29. des. til 2. jan. 1975. — Bréf 30. des. (Db. 486).
Ferjubryggjur í Svefneyjum og á Hvallátrum. Þorv. Garðar Kristjánsson, 3. þm. Vestf., fer
fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna ferjubryggju í Svefneyjum og á Hvallátrum.
— Bréf 14. nóv. (Db. 141).
Félag einstæðra foreldra, sjá Ráðstafanir í efnahagsmálum 2.
Félag garðyrkjumanna, sjá Uppbygging Garðyrkjuskóla.
Félag íslenskra atvinnuflugmanna, sjá öryggisbúnaður flugvalla 1.
Félag íslenskra bifreiðaeigenda, sjá Athugun á bifreiðatryggingum 2.
Félag íslenskra botnvörpuskipaeigenda, sjá Sjóvinnuskóli íslands 1.
Félag íslenskra leikara, sjá: Leiklistarskóli íslands 1, Styrkur til Leikfélags Akureyrar 1.
Félag íslenskra leikritahöfunda, sjá Laun leikritahöfunda.
Félag íslenskra tónlistarmanna, sjá Tónleikahald fyrir skóla.
Félag menntaskólakennara, sjá Styrkur til.
Félag ráðgjafarverkfræðinga, sjá Skipan opinberra framkvæmda 3.
Félag rækjuvinnslustöðva, sjá Samræmd vinnsla sjávarafla 4.
Félag vinnuvélaeigenda, sjá Stofnlánasjóður stórra atvinnubifreiða 1.
Félagsmálaráðuneyti, sjá: Fjárlög 1975 12—14, 74, Styrkur til félagsins Heyrnarhjálpar.
Félagsráðgjafanám, sjá Fjárlög 1975 41.
Félagsráðgjöf. Umsögn Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa um frv. til 1. um félagsráðgjöf.
— Bréf 18. apríl. (Db. 832).
Finnbogi Lárusson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 5.
Fiskifélag íslands, sjá: Fjárlög 1975 15, Rannsókn á kostnaði á veitt kíló af bolfiski 1,
Sjóvinnuskóli íslands 3—4, Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót 1.
Fiskiskip, sjá Slysahætta.
Fiskmat, sjá Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Fiskmat ríkisins, sjá Meðmæli með Njáli Þórðarsyni.
Fiskmatsstjóri, sjá Eftirlaun og styrktarfé 17.
Fiskmjölsverksmiðja á Snœfellsnesi. Friðjón Þórðarson, 4. þm. Vesturl., sendir skýrslu
stjórnar Fiski- og síldarmjölsverksmiðjunnar hf., Ólafsvík, um ástand verksmiðjunnar,
sbr. till. til þál. um að Síldarverksmiðjur ríkisins reisi og reki verksmiðju á Snæfellsnesi.
— Bréf ódagsett. (Db. 877).
Fisksölusamstarf við belgíumenn. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um till. til
þál. um fisksölusamstarf við belgíumenn. — Bréf 14. apríl. (Db. 775).
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Fiskveiðasjóður íslands. Umsögn stjómar Fiskveiðasjóðs íslands um frv. til 1. um breyt. á 1.
nr. 75/1966, um Fiskveiðasjóð íslands. — Bréf 16. des. (Db. 452).
Fiskveiðilandhelgi, sjá: Veiðar með botnvörpu, flotvörpu o. fl., Veiðiheimildir erlendra
þjóða.
Fiskveiðileyfi, sjá Samræmd vinnsla sjávarafla.
Fiskvinnsluskóli, sjá: Fjárveiting til, Framleiðslueftirlit sjávarafurða 2, 4, Lagfæring á húsnæði.
Fiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesi, sjá Fiskmjölsverksmiðja á, Síldarverksmiðjur ríkisins
byggi og reki verksmiðju á.
Fitjakot á Kjalarnesi, sjá Sala spildu úr landi.
Fjarðarheiði, sjá Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna ýmissa, Styrkur til snjóbílsferða 5, 8,
Vegagerð yfir, Vetrarferðir á.
Fjárhagsaðstaða atvinnufyrirtækja, sjá Könnun á raunverulegri.
Fjárhagslegur stuðningur við tónlistarskóla.
1. Umsögn Félags íslenskra hljómlistarmanna um frv. til 1. um fjárhagslegan stuðning
við tónlistarskóla. — Bréf 16. apríl. (Db. 857).
2. Stjóm Félags tónlistarkennara mælir með sama frv. — Bréf 14. apríl. (Db. 779).
3. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 9. maí. (Db. 958).
4. Umsögn stjómar samtaka tónlistarskólastjóra um sama frv. — Bréf 15. apríl. (Db.
875).
5. Umsögn stjómar Tónlistarfélagsins um sama frv. — Bréf 21. apríl. (Db. 841).
6. Umsögn skólanefndar Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar um sama frv. — Bréf
15. apríl. (Db. 806).
Fjárlaga- og hagsýslustofnun, sjá: Launasjóður rithöfunda 1, Ríkisforlag, Skipan ppinberra
framkvæmda 1.
Fjárlög 1975.
1. Bifreiðaeftirlit ríkisins. Bifreiðaeftirlit ríkisins sendir fjvn. afrit af bréfi til dómsmrn.
ásamt fskj. varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til Bifreiðaeftirlits ríkisins. — Bréf
9. des. (Db. 359).
2. Dómsmm. fer fram á að tilteknar breytingar verði gerðar á frv. til fjárl. fyrir árið
1975 að því er varðar fjárveitingar vegna Bifreiðaeftirlits ríkisins. — Bréf 13. des.
(Db. 437).
3. Biskupsembætti. Biskup íslands fer fram á að veittar verði 12 millj. kr. skv. fjárl.
1975 vegna stofnkostnaðar Skálholtsskóla og 4 millj. kr. vegna rekstrarkostnaðar. —
Bréf 29. nóv. (Db. 264).
4. Búnaðarfélag íslands. Búnaðarmálastjóri fer fram á að fjárveiting til Búnaðarfélags
íslands og fleiri liða, sem landbúnað snerta, skv. fjárl. 1975, hækki frá því sem
fyrirhugað er skv. fjárlagafrv. — Bréf 27. nóv. (Db. 242).
5. Bæjarfógetinn í Hafnarfirði sendir ljósrit af bréfi til fjmrh. varðandi þörf á að fjölgað
verði í lögregluliði Hafnarfjarðar. — Bréf 24. okt. (Db. 34).
6. Dómsmálaráðuneytið fer fram á að veittar verði 850 þús. kr. skv. fjárl. 1975 vegna
aukningar á starfi kvenfangavarða. — Bréf 21. nóv. (Db. 194).
7. Dómsmm. sendir og mælir með erindi Umferðarráðs, sem fer fram á að fjárveiting
skv. fjárl. 1975 til ráðsins hækki frá því sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrv. — Bréf 4.
des. (Db. 316).
8. Dómsmm. sendir og mælir með erindi Almannavarna ríkisins, sem fer fram á að
fjárveiting skv. fjárl. 1975 til Almannavama ríkisins hækki verulega frá því sem gert
er ráð fyrir í fjárlagafrv. — Bréf 4. des. (Db. 317).
9. Dómsmm. fer fram á að veittar verði 6.5 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna lögreglustöðvar í Grindavík. — Bréf 4. des. (Db. 348).
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10. Dómsmm. fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til greiðslu launa fjögurra
starfsmanna í eldhúsi Vinnuhælisins að Litla-Hrauni. — Bréf 11. des. (Db. 388).
11. Dómsmm. fer fram á að tilteknir liðir fjárlaga 1975 hækki frá því sem ætlað er skv.
fjárlagafrv. — Bréf 11. des. (Db. 405).
12. Félagsmálaráðuneytið fer fram á að tilteknar breytingar til hækkunar verði gerðar á
frv. til fjárl. fyrir árið 1975 að því er varðar fjárveitingar til skipulagsmála, og sendir
greinargerð þar að lútandi. — Bréf 21. nóv. (Db. 193).
13. Félmrn. fer eindregið fram á að fjárveiting til Slysavamafélags íslands, bæði vegna
tilkynningaskyldu skipa og rekstrarstyrkur hækki í samræmi við fyrri tillögur, verði
3.7 millj. kr. til tilkynningaskyldunnar og 1 millj. kr. rekstrarstyrkur. — Bréf 2. des.
(Db. 301).
14. Félmrn. fer fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna Jafnlaunaráðs hækki um 200
þús. kr. frá því, sem fyrirhugað er í fjárlagafrv., vegna sérstakrar könnunar á viðhorfum til starfa kvenna á almennum vinnumarkaði. — Bréf 2. des. (Db. 304).
15. Fiskifélag íslands. Fiskimálastjóri sendir fjvn. skýrslur um trúnaðarmannakerfi
Fiskifélags íslands, um fiskeldi, um Aflatryggingasjóð o. fl. og fer jafnframt fram á
tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1975. — Bréf 22. nóv. (Db. 195).
16. Fjármálaráðuneytið fer fram á að tilteknir nýir liðir verði teknir upp í 6. gr. fjárl.
1975. — Bréf 12. des. (Db. 404).
17. Flugmálastjóraembætti. Flugmálastjóri fer fram á að veittar verði 9.8 millj. kr.
vegna þjálftmar 8 nýrra flugumferðarstjóra. — Bréf 11. des. (Db. 403).
18. Samgm. sendir myndrit af bréfi flugmálastjóra ásamt fskj. varðandi frv. til fjárl.
1975. — Bréf 19. des. (Db. 476).
19. Gæsluvistarsjóður. Fjmm. gerir tilteknar athugasemdir við fjárlagafrv. ársins 1975
að því er varðar fjárveitingar til Gæsluvistarsjóðs. — Bréf 8. nóv. (Db. 144).
20. Hafrannsóknastofnunin. Sjútvm. fer fram á að tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1975
til Hafrannsóknastofnunarinnar verði teknar til endurskoðunar. — Bréf 28. okt.
(Db. 48).
21. Háskóli fslands. Forseti heimspekideildar Háskóla íslands ritar fjvn. bréf varðandi
fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til rannsóknastofnana deildarinnar til útgáfustarfsemi.
— Bréf 30. nóv. (Db. 310).
22. Forseti heimspekideildar Háskóla íslands ritar bréf varðandi fjárveitingar skv. fjárl.
1975 til rannsóknastofnana deildarinnar til útgáfustarfsemi. — Bréf 30. nóv. (Db.
311).
23. Menntmm. fer fram á að veittar verði 4.5 millj. kr. skv. fjárl. 1975 til Háskóla
íslands vegna námsbrautar í hjúkrunarfræðum. — Bréf 4. des. (Db. 321).
24. Iðnaðarráðuneytið fer fram á að veittar verði 7.7 millj. kr. skv. fjárl. 1975 til að
halda áfram könnun á bættri hagræðingu á starfsháttum í stærstu skipasmíðastöðvum
landsins. — Bréf 28. nóv. (Db. 278).
25. Iðnm. fer fram á að veittar verði 6.2 millj. kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu mótframlags íslands til tæknihjálpar Sameinuðu þjóðanna, en skv. fjárlagaffv. 1975 er fyrirhugað að veita 5.2 millj. kr. í þessu skyni. — Bréf 28. nóv. (Db. 279).
26. Iðnm. fer fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1975 til viðræðunefndar um orkufrekan
iðnað hækki úr 9 millj. kr. skv. fjárlagafrv. 1975 í 15 millj. kr. — Bréf 27. nóv. (Db.
282).
27. Iðnm. fer fram á að veittar verði 4.8 millj. kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu kostnaðar
við námskeiðahald fyrir rafvirkja, en mikil þörf er á slíkum námskeiðum vegna ört
vaxandi sjálfvirkni í iðnaði og á nýjum fiskiskipum. — Bréf 28. nóv. (Db. 284).
28. Iðnrn. fer fram á að veittar verði 950 þús. kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu fyrir
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rannsóknir á íslenskum basaltsýnum með tilliti til basaltsteypuiðnaðar. — Bréf 28.
nóv. (Db. 391).
29. Iðnm. fer fram á að tillögur Orkustofnunar um fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til
tiltekinna liða verði teknar til greina, þ. e. að veittar verði 5.9 millj. kr. vegna
Austurlandsvirkjunar, 9.8 millj. kr. vegna vatnsorkurannsókna á Vestfjörðum og
19.5 millj. kr. vegna jarðhitarannsókna á Kröflusvæðinu. — Bréf 27. nóv. (Db. 392).
30. íþróttafulltrúi ríkisins fer fram á að tilteknar breytingar til hækkunar verði gerðar á
fjárlagafrv. ársins 1975 að því er varðar fjárveitingar til greiðslu hluta ríkissjóðs í
ýmsum íþróttamannvirkjum. — Bréf 27. nóv. (Db. 240).
31. Kennaraháskóli íslands. Menntmm. sendir fjvn. bréf varðandi fjárveitingar skv. fjárl.
1975 vegna kennaranámskeiða á vegum Kennaraháskóla íslands. — Bréf 6. des.
(Db. 357).
32. Landbúnaðarráðuneytið fer fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1975 til Tilraunastöðvarinnar á Skriðuklaustri hækki frá því sem fyrirhugað er í fjárlagafrv. — Bréf 4. des.
(Db. 296).
33. Landbm. fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til greiðslu kostnaðar við
byggingu varnargarða og fyrirhleðslna í Landmannalaugum. — Bréf 13. des. (Db.
418).
34. Landgræðsla ríkisins. Landgræðslustjóri ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingar skv.
fjárl. 1975 til Landgræðslu ríkisins. — Bréf 27. nóv. (Db. 241).
35. Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli. Utanrrh. sendir og mælir með erindi
lögreglustjórans á Keflavíkurflugvelli, þar sem farið er fram á ýmsar breytingar til
hækkunar á frv. til fjárl. ársins 1975 að því er varðar embætti hans. — Bréf 13. nóv.
(Db. 149).
36. Menntamálaráð íslands. Framkvæmdastjóri Menntamálaráðs íslands sendir ársskýrslu ráðsins fyrir árið 1973 og fer fram á að ráðinu verði veitt 14—15 millj. kr.
fjárveiting skv. fjárl. 1975. — Bréf 11. des. (Db. 386).
37. Menntamálaráðuneytið fer fram á að veittar verði 2208 þús. kr. til námsskrárgerðar
fyrir menntaskólastigið. — Bréf 19. sept. (Db. 4).
38. Menntmm. fer fram á að veittar verði 2 millj. kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu kostnaðar við rannsóknir til eflingar æðarvarpi og til rannsókna á því, hvað unnt sé að gera
til þess að vemda amarstofninn. — Bréf 28. okt. (Db. 51).
39. Menntmm. fer fram á að Rithöfundasjóði íslands verði veitt 1 millj. kr. aukaframlag.
árið 1974. — Bréf 25. nóv. (Db. 224).
40. Menntmm. fer fram á að veittar verði 12 099 888 kr. skv. fjárl. 1974 vegna námsskrárgerðar fyrir framhaldsskóla og iðnskóla. — Bréf 26. nóv. (Db. 227).
41. Menntmm. sendir erindi háskólarektors ásamt fskj. varðandi tillögur Háskóla íslands um fjárveitingar skv. fjárl. 1975 vegna félagsráðgjafanáms og náms í sjúkraþjálfun. — Bréf 28. nóv. (Db. 259).
42. Menntmm. sendir erindi Iðnfræðsluráðs, en leggur jafnframt til að veittar verði
14 905 þús. kr. til rekstrar Iðnfræðsluráðs og til námsskrárgerðar. — Bréf 28. nóv.
(Db. 285).
43. Menntmm. fer fram á að veittar verði 33 470 000 kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu
kostnaðar við að koma á fót fræðslustofnunum í 8 fræðsluumdæmum landsins, en
það er í samræmi við lög nr. 63/1974, um grunnskóla. — Bréf 2. des. (Db. 297).
44. Menntmm. fer fram á að veittar verði 700 þús. kr. skv. fjárl. 1975 vegna hjúkrunarkennaranáms erlendis. — Bréf 2. okt. (Db. 298).
45. Menntmm. fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna þátttöku ríkisins á móti
Reykjavíkurborg við endurbætur á trjágarðinum umhverfis Hnitbjörg, hús Listasafns Einars Jónssonar. — Bréf 2. des. (Db. 299).
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46. Menntmm. fer fram á að veitt verði 1 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna listkynningar í
skólum. — Bréf 2. des. (Db. 300).
47. Menntmm. sendir erindi varðandi beiðni um fjárveitingar skv. fjárl. 1975 vegna
námsbrautar í hjúkrunarfræðum og vegna rannsóknastarfa ýmissa lækna. — Bréf 5.
des. (Db. 326).
48. Menntmm. fer fram á að veittar verði 600 þús. kr. skv. fjárl. 1975 vegna útgáfu
handbókar um bindindismál. — Bréf 5. des. (Db. 327).
49. Menntmm. sendir erindi varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 vegna nýrra íþróttamannvirkja. — Bréf 6. des. (Db. 333).
50. Menntmm. fer fram á að veittar verði 235 millj. kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu á
aksturskostnaði skólabama. — Bréf 5. des. (Db. 336).
51. Menntmm. fer fram á að veittar verði 1 130 000 kr. vegna námskeiðs í uppeldis- og
kennslufræðum fyrir menntaskólakennara og 1 500 000 kr. vegna námskeiðs fyrir
bamakennara. — Bréf 6. des. (Db. 337).
52. Menntmrn. fer fram á að fé verði veitt skv. fjárl. 1975 til greiðslu kostnaðar við að
koma upp sjálfvirku brunaaðvörunarkerfi í Safnahúsinu við Hverfisgötu. — Bréf 6.
des. (Db. 339).
53. Menntmm. sendir erindi rektors Menntaskólans í Reykjavík, sem fer fram á að
veittar verði 500 þús. kr. skv. fjárl. 1975 til að bæta aðstöðu nemenda til félagsstarfsemi o. fl. — Bréf 17. des. (Db. 460).
54. Menntaskólinn á ísafirði. Menntmm. sendir erindi, þar sem farið er fram á að
fjárveiting skv. fjárl. 1975 til rekstrar Menntaskólans á ísafirði hækki verulega frá
því sem fyrirhugað er í fjárlagafrv. — Bréf 28. nóv. (Db. 258).
55. Orðabók Háskólans. Halldór Halldórsson, formaður orðabókarstjórnar Háskóla
íslands, sendir fjvn. afrit af erindi sínu til fjmrh. þar sem farið er fram á að veitt verði
fé skv. fjárl. 1975 svo að unnt verði að ráða nýjan sérfræðing til starfa við orðabókina. — Bréf 18. nóv. (Db. 147).
56. Orkustofnun. Iðnm. fer fram á, skv. ósk Orkustofnunar, að veittar verði 20 millj. kr.
skv. fjárl. 1975 vegna jarðhitaleitarlána á árinu 1975. — Bréf 15. nóv. (Db. 142).
57. Iðnm. ritar fjvn. bréf varðandi fyrirhuguð kaup á gufubor fyrir Orkustofnun. — Bréf
27. nóv. (Db. 283).
58. Rannsóknaráð ríkisins. Formaður framkvæmdanefndar Rannsóknaráðs ríkisins
sendir fjvn. nánari upplýsingar varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til byggingasjóðs, rannsókna í þágu atvinnuveganna og vegna landgrunnsnefndar. — Bréf 11.
des. (Db. 383).
59. Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Guðmundur Magnússon o. fl. rita fjvn.
bréf varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins. — Bréf 28. nóv. (Db. 315).
60. Iðnrn. sendir erindi Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins frá 22. apríl varðandi
fjármál stofnunarinnar. — Bréf 4. nóv. (Db. 69).
61. Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Forstjóri Rannsóknastofnunar landbúnaðarins
gerir tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl. ársins 1975 að því er varðar stofnunina.
— Bréf 30. okt. (Db. 56).
62. Björn Sigurbjömsson leiðréttir villu í bréfi Rannsóknastofnunar landbúnaðarins til
fjvn. frá 30. okt. — Bréf 8. nóv. (Db. 115).
63. Forstöðumaður Rannsóknastofnunar landbúnaðarins ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingar til stofnunarinnar skv. fjárl. 1975. — Bréf 29. nóv. (Db. 262).
64. Raunvísindastofnun Háskólans. Menntmm. sendir og mælir með erindi forstjóra
Raunvísindastofnunar Háskóla íslands ásamt fskj., þar sem farið er fram á að veittar
verði 800 þús. kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu launa dr. Gunnars Böðvarssonar
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prófessors vegna starfs við fræöilegar rannsóknir á nýtingu jarðhita. — Bréf 13. des.
(Db. 441).
65. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. Iðnrn. sendir greinargerð með fjárlagatillögum fyrir
Ríkisprentsmiðjuna Gutenberg fyrir árið 1975. — Bréf 21. ágúst. (Db. 192).
66. Samgönguráðuneytið fer fram á að fjárlagaliður 2 10 471 07 Alþjóðlegt flugsamstarf hækki um 1173 þús. kr. frá því sem fyrirhugað er í fjárlagafrv. — Bréf 10. des.
(Db. 419).
67. Samgm. sendir erindi Rannsóknarnefndar sjóslysa, sem fer fram á að fjárveiting til
nefndarinnar hækki um 500 þús. kr. frá því sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrv. 1975.
— Bréf 17. des. (Db. 453).
68. Siglingamálastofnun ríkisins. Siglingamálastjóri gerir tilteknar athugasemdir við
fjárlagafrv. 1975 að því er varðar launagreiðslur vegna stofnunarinnar. — Bréf 29.
nóv. (Db. 268).
69. Siglingamálastjóri sendir samrit af bréfi sínu til samgrh. varðandi ráðningu skrifstofustúlku fyrir stofnunina. — Bréf 31. jan. (Db. 543).
70. Skólaheimilið í Breiðuvík. Formaður stjómamefndar Skólaheimilisins í Breiðuvík
sendir erindi varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 vegna heimilisins. — Bréf 30.
nóv. (Db. 303).
71. Tilraunastöð Háskólans í meinafræði. Forstöðumaður Tilraunastöðvar Háskólans í
meinafræði fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til greiðslu launa aðstoðarmanns fyrir Þorstein Þorsteinsson lífefnafræðing. — Bréf 7. nóv. (Db. 93).
72. Utanríkisráðuneytið fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna stofnunar
íslensks sendiráðs í Kanada. — Bréf 9. des. (Db. 350).
73. Vamarmáladeild utanrm. sendir erindi lögreglustjórans á Keflavíkurflugvelli, sem
fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna kaupa á nýjum fjarskiptatækjum
fyrir ríkislögregluna á Keflavíkurflugvelli. — Bréf 12. des. (Db. 401).
74. Vatnsveituframkvæmdir. Félmrn. fer fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1975 til vatnsveitna hækki um 4.5 millj. kr. frá því sem gert er ráð fyrir í frv. til fjárl. ársins 1975,
svo að í hlut Vestmannaeyjakaupstaðar komi 12 millj. kr. skv. fjárl. 1975. — Bréf
14. nóv. (Db. 148).
75. Vísindasjóður. Formaður stjómar Vísindasjóðs fer fram á að veittar verði 25 millj.
kr. skv. fjárl. 1975 vegna sjóðsins. — Bréf 23. nóv. (Db. 215).
Fjármálaráðuneyti, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af vörum og búnaði til Norræna
hússins, Fjárlög 1975 16, 19, Háskóli íslands, Ríkisábyrgð á láni fyrir Rafveitu ísafjarðar, Ríkisreikningur 1972.
Fjárskuldbindingar, sjá Verðtrygging.
Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna framkvæmda á vegum Reykjavíkurborgar. Borgarstjórinn í
Reykjavík ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til ýmissa framkvæmda
og rekstrar á vegum Reykjavíkurborgar. — Bréf 2. des. (Db. 266).
Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna framkvæmda í Vatnsleysustrandarhreppi. Sveitarstjóri
Vatnsleysustrandarhrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna tiltekinna
framkvæmda í hreppnum. — Bréf 9. nóv. (Db. 118).
Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna ýmissa framkvæmda fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. Bæjarstjóri Seyðisfjarðar sendir samþykkt bæjarstjómar Seyðisfjarðarkaupstaðar frá 11. nóv.,
þar sem fulltrúum bæjarstjómarinnar, sem staddir eru í Reykjavík, er falið að fara fram á
eftirtaldar fjárveitingar skv. fjárl. 1975: Styrkur vegna snjóbílsferða og vegagerðar yfir
Fjarðarheiði, styrkur til vegagerðar að flugvelli, styrkur til byggingar sjómannastofu,
styrkur til tónskóla og iðnskóla, hækkun á daggjöldum sjúkrahússins og framlag til
hafnargerðar. — Bréf 13. nóv. (Db. 177).
Alþt. 1974. A. (96. löggjafárþing).
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Fjárveiting til Fiskvinnsluskólans, Vélskóla íslands og Stýrimannaskólans. Nemendasamtök
Fiskvinnsluskólans, Vélskóla íslands og Stýrimannaskólans fara fram á að veitt verði
meira fé skv. fjárl. 1975 vegna þessara þriggja skóla en fyrirhugað er í fjárlagafrv. —
Bréf 6. des. (Db. 362).
Fjárveiting til Íþróttakennaraskóla íslands. Skólastjóri íþróttakennaraskóla íslands fer fram
á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna skólans í samræmi við upphaflegar óskir um
fjárveitingar. — Bréf 29. nóv. (Db. 351).
Fjárveiting til Lagmetisiðjunnar Siglósíldar. Framkvæmdastjóri Lagmetisiðjunnar Siglósíldar
á Siglufirði fer fram á að fjárveiting til Lagmetisiðjunnar skv. fjárl. 1975 verði 10 millj.
kr. í stað 5 millj., sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrv. 1975. — Bréf 17. des. (Db. 449).
Fjárveitingar til byggðasafna. Þjóðminjavörður sendir skýrslu um fjárveitingar til byggðasafna árin 1973 og 1974. — Bréf 16. okt. (Db. 150).
Fjáröflun til vegagerðar. Bifreiðastjórafélagið Frami gerir tilteknar athugasemdir við frv. til 1..
um fjáröflun til vegagerðar. — Bréf 29. ágúst. (Db. 73).
Fjórðungssamband Norðlendinga, sjá: Fjölbrautaskóli á Norðurlandi vestra 3, Skipting
landsins í þróunarsvæði 1, Heilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandi 1, Steinefnaleit á Norðurlandi.
Fjórðungssamband Vestfirðinga, sjá: Skipting landsins í þróunarsvæði 2, Tæknistofnun
Vestfirðinga.
Fjölbrautaskóli. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir ályktun borgarstjómar Reykjavíkur 17.
apríl, þar sem m. a. er skorað á Alþingi og ríkisstjóm að afgreiða á yfirstandandi þingi
frv. til 1. um fjölbrautaskóla. — Bréf 18. apríl. (Db. 831).
Fjölbrautaskóli á Norðurlandi vestra.
1. Umsögn sýslunefndar Austur-Húnavatnssýslu um tiH. til þál. um fjölbrautaskóla á
Norðurlandi vestra. — Bréf 18. apríl. (Db. 865).
2. Umsögn hreppsnefndar Blönduósshrepps um sömu tiU. til þál. — Bréf 21. apríl. (Db.
863).
3. Fjórðungssamband Norðlendinga mælir með sömu till. til þál. — Bréf 15. apríl. (Db.
809).
4. Umsögn hreppsnefndar Hvammstangahrepps um sömu tiU. til þál. — Bréf 3. maí.
(Db. 975).
5. Umsögn sýslunefndar Vestur-Húnavatnssýslu um sömu till. til þál. — Bréf 18. aprfl.
(Db. 864).
Fjölfötluð böm, sjá Styrkur til Foreldrafélags.
Flatey, sjá Kaup ríkisins á húseignum í.
Flateyri, sjá Bygging íþróttahúss og sundlaugar.
Fljótsdalshérað, sjá Styrkur til snjóbílsferða 5, 6, 8, 10.
Fljótsdalsvirkjun, sjá Beislun orku og orkusala á Austurlandi.
Flóabátaferðir.
1. Skipaútgerð ríkisins sendir greinargerð um rekstur og rekstraráætlanir ýmissa
flóabáta vegna undirbúnings fjárlaga fyrir árið 1975. — Bréf í des. (Db. 484).
2. Breiðafjarðarbátur. Guðmundur Lámsson fer fram á að veittur verði 20 millj. kr.
rekstrarstyrkur skv. fjárl. 1975 vegna flóabátsins Baldurs, og jafnframt er farið fram
á byggingarstyrk að upphæð 3 miUj. kr. — Bréf 27. nóv. (Db. 252).
3. Djúpbáturinn. Stjóm Djúpbátsins hf., sem rekur flóabátinn Fagranes, fer fram á að
veittur verði 14 750 þús. kr. styrkur vegna rekstrar bátsins og að auki 400 þús. kr.
styrkur vegna flutninga til Dýrafjarðar. — Bréf 17. nóv. (Db. 164).
4. Dýrafjarðarbátur. Oddviti Mýrahrepps fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1975 vegna rekstrar Dýrafjarðarbáts. — Bréf 13. des. (Db. 416).
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5. Faxaflóabátur. Framkvæmdastjóri Skallagríms hf. fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1975 vegna ferða Akraborgar milli Akraness og Reykjavíkur. — Bréf 3. des.
(Db. 379).
6. Hríseyjarbátur. Oddviti Hríseyjarhrepps fer fram á að veittur verði 600 þús. kr.
styrkur skv. fjárl. 1975 vegna Hríseyjarbáts. — Bréf 28. okt. (Db. 68).
7. Mjóafjarðarbátur. Halldór Ásgrímsson, 5. þm. Austf., sendir umsókn um styrk
vegna rekstrar Mjóafjarðarbáts. — Bréflaust. (Db. 375).
8. Norðurlandsbátur. Bæjarstjórinn á Akureyri sendir útdrátt úr gerðabók aðalfundar
Flóabátsins Drangs hf., þar sem m. a. er farið fram á að veitt verði nægilegt fé skv.
fjárl. 1975 til þess að rekstur skipsins verði tryggður. — Bréf 22. nóv. (Db. 199).
Flugfélagið Emir, sjá Styrkur til.
Flugmálastjóraembættið, sjá: Fjárlög 1975 17—18, öryggisbúnaður flugvalla 2.
Flugrekstrarleyfi ”Air Viking”. Flugfélagið ”Air Viking" sendir samgn. afrit af bréfum sín• um til samgm. ásamt fskj. varðandi umsóknir þess um flugrekstrarleyfi o. fl. — Bréflaust.
(Db. 961).
Flugskóli Helga Jónssonar, sjá Styrkur til.
Flugvallargjald, sjá: Ráðstafanir í efnahagsmálum, Flugvallarskattur.
Flugvallarskattur. Forstjóri Landsýnar — Alþýðuorlofs sendir samgn. Nd. afrit af erindi
norskrar ferðaskrifstofu varðandi flugvallarskatt, sem nýlega hefur verið lögleiddur. —
Bréf 10. maí (Db. 964). — Sjá einnig Ráðstafanir í efnahagsmálum 1.
Flugvellir, sjá öryggisbúnaður.
Flugvöllur á Patreksfirði. Sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu beinir eindreginni áskomn
til flugráðs og fjvn., að veitt verði fé skv. fjárl. 1976 vegna framkvæmda við flugbrautarlýsingu á Patreksfjarðarflugvelli. — Bréf 8. apríl. (Db. 760).
Flugvöllur í Vopnafirði. Sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps sendir ályktun hreppsnefndar
Vopnafjarðarhrepps varðandi endurbætur á Vopnafjarðarflugvelli og fjárveitingu skv.
fjárl. 1975 vegna þeirra. — Bréf 24. okt. (Db. 90).
Flutningastyrkur fyrir Vestur-Skaftafellssýslu. Sýslumaður Skaftfeliinga fer fram á að veittur
verði 2 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 vegna flutninga á fóðurbæti fyrir VesturSkaftafellssýslu. — Bréf 29. nóv. (Db. 289).
Flæðiengi, sjá Nýting.
Foreldra- og styrktarfélag heymardaufra, sjá Styrkur til.
Foreldrafélag fjölfatlaðra, sjá Styrkur til.
Fornihvammur, sjá Styrkur til að halda uppi.
Forseti þings Þýska alþýðulýðveldisins sendir forseta Sþ. árnaðaróskir í tilefni kosningar hans
sem forseta. — Símskeyti 8. nóv. (Db. 94).
Forsœtisráðuneytið sendir forsetabréf, sem kveður Alþingi til framhaldsfunda 27. jan. 1975.
— Bréf 10. jan. (Db. 548). — Sjá einnig: Fastráðning dómorganista, Launajöfnunarbætur 1, Samkomudagur Alþingis, Þinglausnir.
Fóstureyðingar. Landlæknir sendir greinargerð um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. —
Bréf 5. mars (Db. 757). — Sjá einnig Ráðgjöf og fræðsla varðandi kynlíf.
Framkvæmd vegáœtlunar. Samgrh. sendir forseta Sþ. skýrslu samgrh. um framkvæmd vegáætlunar 1974. — Bréf 3. apríl. (Db. 735).
Framkvœmdasjóður Suðurnesja.
1. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um frv. til 1. um Framkvæmdasjóð Suðurnesja. — Bréf 13. jan. (Db. 495).
2. Bæjarstjórinn í Grindavík sendir ályktun bæjarstjómar Grindavíkur frá 5. febr. þar
sém lýst er stuðningi við sama frv. — Bréf 11. febr. (Db. 587).
Framkvæmdastjóri National Press Club þakkar skrifstofustjóra Alþingis móttökur við
heimsókn í Alþingishúsið 30. des. — Bréf 6. jan. (Db. 489).
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Framkvæmdastofnun ríkisins. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um frv. til 1. um
breyt. á 1. nr. 93/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins. — Bréf 10. mars. (Db. 671). —
Sjá einnig: Framkvæmdasjóður Suöumesja 1, Samræmd vinnsla sjávarafla 1, Skipting
landsins í þróunarsvæði 3, Stofnlánasjóður stórra atvinnubifreiða 2, Varanleg gatnagerð
í þéttbýli 1.
Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
1. Stjóm Fiskmatsmannafélags íslands gerir tilteknar athugasemdir við frv. til 1. um
Framleiðslueftirlit sjávarafurða. — Bréf 16. des. (Db. 475).
2. Fjömtíu og þrír nemendur Fiskvinnsluskólans mótmæla tilteknum ákvæðum í sama
frv. — Bréf ódagsett. (Db. 474).
3. Skólafélög Vélskóla Islands og Stýrimannaskólans í Reykjavík mæla með sama frv.
— Bréf 6. des. (Db. 358).
4. Skólanefnd Fiskvinnsluskólans og skólastjóri fara fram á að tilteknar breytingar.
verði gerðar á sama frv. — Bréf 10. des. (Db. 414).
5. Sjútvrn. fer fram á að tiltekin breyting verði gerð á 4. gr. í sama frv. — Bréf 4. des.
(Db. 308).
6. Sjútvrn. sendir ljósrit af brtt. frá Fiskmati ríkisins við sama frv. — Bréf í des. (Db.
471).
7. Umsögn Verkfræðingafélags íslands um sama frv. — Bréf 11. des. (Db. 470).
Framleiðsluráð landbúnaðarins, sjá Endurbætur sláturhúsa.
Frágangur lóðar barnaskólans á Tálknafirði. Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps fer fram á
að veittar verði 4 millj. kr. skv. fjárl. 1976 til greiðslu kostnaðar við frágang lóðar bamaog unglingaskólans á Tálknafirði. — Bréf 28. apríl. (Db. 916).
Fréttablað Alþjóðaþingmannasambandsins um umhverfismál. Alþjóðaþingmannasambandið
skýrir frá, að fyrirhugað sé að gefa út fréttablað um umhverfismál á vegum sambandsins,
og biður um aðstoð íslandsdeildarinnar við útgáfu þess. — Bréf 20. des. (Db. 485).
Fréttamenn hljóðvarps áma alþingismönnum og starfsfólki Alþingis gleðilegra jóla og farsæls
nýs árs. — Bréf ódagsett. (Db. 466).
Friðarverðlaun Nóbels. Nóbelsnefnd norska Stórþingsins sendir dreifibréf varðandi úthlutun
friðarverðlauna Nóbels fyrir árið 1975. — Bréflaust. (Db. 502).
Friðjón Þórðarson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 5, 19, Fiskmjölsverksmiðja á Snæfellsnesi,
Hitaveita fyrir Akranes 2, Kaup á hljóðfæmm fyrir bama- og unglingaskólana að
Laugum og í Búðardal, Vetrarflutningar í Skarðshreppi.
Friðun Mývatns og Laxár. Menntmm. sendir ljósrit af bréfi framkvæmdastjóra Alþjóðastofnunar til könnunar á lifnaðarháttum sundfugla, þar sem menntmrn. og ríkisstjórn er
óskað til hamingju með ráðstafanir til friðunar á'Mývatni og Laxá. — Bréf 19. nóv. (Db.
178).
Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA).
1. Ráðuneytisstjóri utanrm. sendir forseta Sþ. skýrslu sendiherra íslands í Genf um
þingmannafund Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), sem haldinn var dagana 9. og
10. sept. — Bréf 19. sept. (Db. 10).
2. Utanrm. sendir forseta Sþ. greinargerð Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) um
þingmannafund samtakanna í Genf dagana 9. og 10. sept. — Bréf 24. sept. (Db. 11).
Frjáls menning. Hreggviður Jónsson sendir undirskriftalista með nöfnum 17 090 manna,
sem safnað var undir kjörorðinu „Frjáls menning", þar sem skorað er á ríkisstjórn og
Alþingi að efla íslenskt sjónvarp og að hefta ekki sendingar Keflavíkursjónvarþsins. —
Bréf ódagsett. (Db. 465).
Frjálsíþróttasamband íslands, sjá Styrkur til.
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Fullorðinsfræðsla.
1. Umsögn fræðsluráðs Reykjavíkur um frv. til 1. um fullorðinsfræðslu. — Bréf 13. des.
(Db. 438).
2. Fræðslustjóri Kópavogs sendir ályktun skólanefndar Kópavogs frá 20. febr. um sama
frv. — Bréf 28. febr. (Db. 647).
3. Háskólarektor sendir álitsgerð ásamt fskj. um sama frv. — Bréf 13. febr. (Db. 591).
4. Háskólarektor sendir álitsgerð ásamt fskj. um sama frv. — Bréf 13. febr. (Db. 592).
5. Menntmm. sendir menntmn. Ed. umsagnir er ráðuneytinu hafa borist um sama frv.
— Bréf 6. des. (Db. 360).
6. Menntmrn. sendir bréf fullorðinsfræðslunefndar ásamt umsögnum sem borist hafa
um sama frv. — Bréf 25. febr. (Db. 628).
7. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 6. des. (Db. 373).
8. Samband íslenskra sveitarfélaga sendir menntmn. Nd. ljósrit af umsögn um sama frv.
- — Bréf 6. des. (Db. 372).
9. Umsögn skólanefndar Neskaupstaðar um sama frv. — Bréf 18. nóv. (Db. 201, 202).
10. Menntmm. sendir ljósrit af umsögn Verslunarráðs íslands um sama frv. — Bréf 3.
apríl. (Db. 742).
Fyrirhleðsla í Hundadalsá í Miðdalahreppi í Dalasýslu. Hjörtur Einarsson fer fram á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna fyrirhleðslu í Hundadalsá í Miðdalahreppi í
Dalasýslu. — Bréf 24. nóv. (Db. 253).
Fyrirhleðsla í Hvítá hjá Þrœley. Sigurður Guðbrandsson og Kristján Fjeldsted fara fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna fyrirhleðslu í Hvítá hjá Þræley. — Bréf 1. nóv. (Db.
75).
Fyrirhleðsla í Miðá í Dalasýslu. Ingi Karlsson fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975
vegna fyrirhleðslu í Miðá í Dalasýslu. — Bréf 28. okt. (Db. 65).
Fyrirhleðsla við Hrútafjarðará. Tíu aðilar, sem land eiga að Hrútafjarðará, Síká og Selá í
Hrútafirði, fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1976 vegna fyrirhleðslu við framantaldar ár. — Bréf 26. apríl. (Db. 912).
Fyrirhleðsla við Jökulsá á Dal. Vegagerð ríkisins ritar fjvn. varðandi fyrirhleðslu við Jökulsá
á Dal í Hróarstungu og heimild til þess að taka bráðabirgðalán í því skyni að ljúka
verkinu. — Bréf 13. nóv. (Db. 132).
Fyrirhleðsla við Kúðafljót í Leiðvallarhreppi. Hreppsnefnd Leiðvallarhrepps fer fram á að
veittar verði 10 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna fyrirhleðslu við Kúðafljót í Leiðvallarhreppi. — Bréf 3. nóv. (Db. 107).
Fyrirhleðsla við Svartárvatn. Haukur Harðarson fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975
vegna fyrirhleðslu við Svartárvatn. — Bréf 6. des. (Db. 334).
Fyrirhleðslur í ár í Vestur-Skaftafellssýslu. Einar Þorsteinsson fer fram á, skv. beiðni nokkurra bænda, að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna fyrirhleðslu í eftirtaldar ár í VesturSkaftafellssýslu:
1. Klifandi og Hafursá í Dyrhólahreppi.
2. Djúpá í Hörgslandshreppi.
3. Eldvatn í Leiðvallarhreppi.
4. Kúðafljót.
— Bréf 20. nóv. (Db. 179).
Fyrirhleðslur í ýmsar ár í Skagafirði. Gísli Felixson og Egill Bjarnason fara fram á að veitt
verði fé skv. fjárl. 1975 vegna fyrirhleðslu í ýmsar ár í Skagafirði. — Bréf 9. des. (Db.
377).
Fæðingarorlof.
1. Iðja, félag verksmiðjufólks mælir með till. til þál. um fæðingarorlof kvenna og fæðingarstyrk. — Bréf 19. febr. (Db. 655).
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2. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 21. mars. (Db.
710).
— Sjá einnig Atvinnuleysistryggingar.
Gams, Klaus, sjá Ríkisborgararéttur.
Garðar Sigurðsson, sjá: Ríkisábyrgð á láni Vestmannaeyjakaupstaðar vegna byggingar
íþróttahúss og sundlaugar, Varaþingmenn 106.
Garðsendi, sjá Sala íbúðarhúsa á Stekkjarmel.
Garðyrkjufélag íslands, sjá Styrkur til.
Garðyrkjuskóli ríkisins, sjá Uppbygging.
Gatnagerð í þéttbýli, sjá Varanleg, Vegalög.
Geir Hallgrímsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 15.
Geirþrúður Hildur Bemhöft, sjá Varaþingmenn 15—17, 28.
Gengishagnaður, sjá: Ráðstafanir í sjávarútvegi og, Ráðstöfun gengishagnaðar í þágu sjávarútvegsins.
Gils Guðmundsson, sjá Varaþingmenn 55.
Gjaldeyrir, sjá Ráðstafanir til spamaðar á.
Gjaldeyris- og innflutningsmál, sjá Breytingar á reglugerð um skipan.
Gjöftil Frantz Wendts frá Alþingi. Frantz Wendt, ritari Danmerkurdeildar Norðurlandaráðs,
þakkar gjöf Alþingis í tilefni 70 ára afmælis hans. — Bréf 15. mars. (Db. 695).
Gook, Irene Florence, sjá Ríkisborgararéttur.
Grenivík, sjá Bygging barna- og unglingaskóla fýrir Grýtubakkahrepp.
Grindavík, sjá: Fjárlög 1975 9, Framkvæmdasjóður Suðumesja 2.
Grímsey, sjá: Endurbætur á Grímseyjarflugvelli, Styrkur til Norðurflugs sf.
Grímur Grímsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 6.
Grundarfjörður, sjá Bygging sundlaugar.
Grundartangi, sjá Jámblendiverksmiðja í Hvalfirði.
Grunnskólar. Bæjarritarinn í Hafnarfirði sendir ályktun bæjarstjómar Hafnarfjarðar frá 5.
nóv., þar sem mótmælt er þeirri tilhneigingu ríkisvaldsins að draga verkefni úr höndum
sveitarfélaga. Sérstaklega er mótmælt tilteknum ákvæðum í lögum um grunnskóla, sem
ganga í þessa átt. — Bréf 6. nóv. (Db. 97).
Grýtubakkahreppur, sjá Bygging bama- og unglingáskóla fyrir.
Gröf, sjá Sala spildu úr landi jarðarinnar.
Guðfinna Helgadóttir, sjá Kjörbréf varaþingmanna Sjálfstæðisflokksins í Reykjaneskjördæmi.
Guðmundur H. Garðarsson, sjá Varaþingmenn 44—45.
Guðmundur G. Þórarinsson, sjá Varaþingmenn 18—21.
Guðrún Benediktsdóttir, sjá Varaþingmenn 22—25.
Gunnar Eyjólfsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 7.
Gunnar J. Friðriksson, sjá Varaþingmenn 26—30.
Gunnar Sveinsson, sjá Varaþingmenn 31—33, 76—77.
Gunnlaugur Finnsson, sjá Varaþingmenn 71—72.
Gúmbjörgunarbátar, sjá Rannsókn á reki.
Gylfi Þ. Gíslason, sjá Varaþingmenn 12—14.
Gæsluvistarsjóður, sjá Fjárlög 1975 19.
Hackert, Signý Amelía, sjá Ríkisborgararéttur.
Hafís við Norðurland, sjá Viðbrögð gegn hugsanlegum hafískomum.
Hafnabótasjóður. Samgm. fer fram á að fjvn. heimili tiltekna ráðstöfun á fé Hafnabótasjóðs
sem föst lán til lengri tíma. — Bréf 16. des. (Db. 448).
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Hafnamál, sjá Ályktanir landshlutasamtaka.
Hafnamálastjóri, sjá: Dýpkunarskip 1, Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi 1.
Hafnarfjörður, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 2, Fjárlög 1975 5, Grunnskóli,
Ríkisábyrgð á láni vegna byggingar St. Jósefssystra, Styrkur til Hjálparsveitar skáta í,
Styrkur vegna endurbóta, Sveitarstjórnarlög 1.
Hafnargerðir og lendingarbœtur.
1. Akureyri. Bæjarstjórinn á Akureyri sendir erindi ásamt fskj. varðandi fjárveitingar
skv. fjárl. 1975 vegna hafnarinnar á Akureyri. — Bréf 6. des. (Db. 387).
2. Bíldudalur. Sveitarstjóri og formaður hafnamefndar Suðurfjarðahrepps fara fram á
að veitt verði nægjanlegt fé skv. fjárl. 1975 svo að unnt verði að vinna við endurbætur og framkvæmdir við höfnina á Bíldudal án tafar. — Bréf 3. des. (Db. 307).
3. Sveitarstjóri Patrekshrepps ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975
vegna endurbóta á höfninni á Bíldudal. — Bréf 6. des. (Db. 370).
4. Sveitarstjóri Suðurfjarðahrepps gerir athugasemd við fýrirhugaða fjárveitingu vegna
hafnarframkvæmda við Krókshaus í Selárdal, en fer fram á að fyrirhuguð fjárveiting
renni til Bíldudalshafnar. — Bréf 20. febr. (Db. 626).
5. Bolungarvík. Bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar fer fram á að veitt verði rífleg
fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna hafnarframkvæmda í Bolungarvík. — Bréf 8. nóv.
(Db. 120).
6. Bæjarstjórinn í Bolungarvík fer fram á að framkvæmdaáætlun fyrir Bolungarvíkurhöfn verði breytt til samræmis við óskir hafnamefndar og bæjarstjórnar Bolungarvíkur. — Bréf 14. febr. (Db. 597).
7. Hvammstangi. Formaður hafnamefndar Hvammstangahrepps sendir fjvn. ljósrit af
erindi til Hafnamálastofnunar ríkisins varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til
Hvammstangahafnar. — Bréf 22. nóv. (Db. 261).
8. Raufarhöfn. Sveitarstjóri Raufarhafnarhrepps sendir fjvn. ljósrit af bréfum varðandi
fjárveitingu skv. fjárl. 1975 vegna hafnargerðar á Raufarhöfn. — Bréflaust. (Db.
302).
9. Súðavík. Oddviti Súðavíkurhrepps fer ffam á að veittar verði 5 millj. kr. skv. fjári.
1975 vegna Súðavíkurhafnar. — Símskeyti 17. des. (Db. 458).
— Sjá einnig: Ályktanir bæjarstjómar ísafjarðar, Bygging bama- og unglingaskóla á
Patreksfirði, Bygging íþróttahúss og sundlaugar á Flateyri, Skólabyggingar o. fl. í
Ólafsfirði.
Hafnarhreppur, sjá Varanleg gatnagerð í þéttbýli.
Hafnasamband sveitarfélaga, sjá: Dýpkunarskip 2, Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi 2.
Hafrannsóknastofnunin, sjá: Fjárlög 1975 20, Veiðar með botnvörpu 2, Veiðiheimildir
erlendra þjóða 2.
Hafursá, sjá Fyrirhleðslur í ár í.
Hagtrygging hf., sjá Athugun á bifreiðatryggingum 3.
Halldór Ásgrímsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 7, Flóabátaferðir 7, Styrkur til snjóbílsferða
11.
Halldór Blöndal, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 11, Varaþingmenn 34—35.
Halldór Kristjánsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 21.
Halldór E. Sigurðsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 12.
Handbók um bindindismál, sjá Fjárlög 1975 48.
Hannes Baldvinsson, sjá Varaþingmenn 36—38.
Hansen, Matthías Páll, sjá Ríkisborgararéttur.
Happdrœtti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna.
1. Umsögn fulltrúaráðs Sjómannadagsins um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18/1973, um
happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. — Bréf 13. jan. (Db. 496).
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2. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sama frv. — Bréf 20. febr. (Db. 609).
Happdrœttislán ríkissjóðs f. h. Vegasjóðs vegna framkvœmda við Norðurveg og Austurveg.
1. Umsögn stjóma Búnaðarbanka íslands, Landsbanka íslands og Útvegsbanka íslands
um frv. til 1. um happdrættislán ríkissjóðs f. h. Vegasjóðs vegna framkvæmda við
Norðurveg og Austurveg. — Bréf 24. jan. (Db. 501).
2. Umsögn Iðnaðarbanka íslands hf. um sama frv. — Bréf 27. jan. (Db. 509).
3. Umsögn Seðlabanka íslands um sama frv. — Bréf 13. febr. (Db. 615).
4. Umsögn Þjóðhagsstofnunar um sama frv. — Bréf 30. jan. (Db. 536).
Hauganes í Árskógshreppi, sjá Skemmdir á hafnarmannvirkjum.
Hálkuviðvörunarkerfi, sjá Notagildi sjálfvirkra.
Hálshreppur, sjá Styrkur til snjóbílsferða 7.
Háskóli íslands. Umsögn fjmrn. um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 84/1970, um Háskóla íslands.
— Bréf 5. des. (Db. 368). — Sjá einnig: Byggingarframkvæmdir við Landsspítalann,.
Fjárlög 1975 21—23, 41, 55, 64, 71, Fullorðinsfræðsla 3—4, Rafknúin samgöngutæki,
Styrkur til íslendingafélagsins í Árósum o. fl.
Hefting landbrots.
1. Umsókn Búnaðarfélags íslands um frv. til 1. um heftingu landbrots og varnir gegn
ágangi vatns og um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 17/1965, um landgræðslu. — Bréf 21.
apríl. (Db. 842).
2. Umsögn Stéttarsambands bænda um frv. til 1. um heftingu landbrots og vamir gegn
ágangi vatns. — Bréf 11. apríl. (Db. 769).
Heilbrigðiseftirlit ríkisins, sjá: Járnblendiverksmiðja 6, Ráðstafanir í efnahagsmálum 3.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráöuneyti, sjá: Almannatryggingar 1, Áætlun um heilbrigðismál, Launajöfnunarbætur 2, Ljósmæður, Styrkur til Heilsuræktarinnar, Styrkur til Náttúrulækningafélags íslands.
Heilbrigðismál á Norðurlöndum. Landlæknir sendir fjvn. ljósrit af blaðagrein úr tímaritinu
Nordisk Medidn, en þar er að finna upplýsingar um fjárveitingar Norðurlandanna til
heilbrigðismála. — Bréf 28. nóv. (Db. 244).
Heilbrigðisþjónusta. Umsögn landlæknis um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 56/1973, um
heilbrigðisþjónustu. — Bréf 15. apríl. (Db. 804).
Heilsugæslustöð að Búðum í Fáskrúðsfirði, sjá Bygging.
Heilsugæslustöð á Dalvík, sjá Bygging.
Heilsugæslustöð á Patreksfirði, sjá Bygging barna- og unglingaskóla á.
Heilsugæslustöð í Búðardal, sjá Bygging.
Heilsugæslustöð í Ólafsvík, sjá Bygging.
Heilsugæslustöð í Vík í Mýrdal, sjá Bygging.
Heilsugæslustöð í Vopnafirði, sjá Bygging.
Heilsugæslustöð Suðurnesja, sjá Styrkur til greiðslu.
Heilsuræktar- og útivistarmiðstöd á Norðurlandi.
1. Umsögn Fjórðungssambands Norðlendinga um till. til þál. um heilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandi. — Bréf 17. apríl. (Db. 834).
2. Umsögn stjómar Náttúrulækningafélags Akureyrar um sömu till. til þál. — Bréf 30.
apríl. (Db. 914).
Heilsuræktin Álfheimum 74, sjá Styrkur til.
Heimilisfræðaskólar. Halldóra Eggertsdóttir o. fl. senda ályktun aðalfundar Kennarafélagsins Hússtjómar 1. sept., þar sem skorað er á Alþingi að beita sér fyrir afgreiðslu frumvarpanna um heimilisfræðaskóla og Hússtjórnarkennaraskóla íslands. — Bréf ódagsett.
(Db. 154). — Sjá einnig Bandalag kvenna.
Heimilisiðnaðarsafn á Blönduósi, sjá Bygging.
Heimir Hannesson, sjá Varaþingmenn 39 43.
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Heimsókn fjvn. til Akureyrar. Bæjarstjórinn á Akureyri fer fram á að fjvn. heimsæki Akureyrarbæ nú í þessum mánuði að loknu Alþingi. — Bréf 9. maí. (Db. 957).
Heimsókn franskra þingmanna, sjá André Forens.
HeimsóknRoberts W. Daniels í alþingishúsið. Sendiherra Bandaríkjanna sendir stutt æviágrip
Roberts W. Daniels þingmanns, en hann hyggst koma í heimsókn í alþingishúsið ásamt
honum og yfirmanni vamarliðsins í Keflavík. — Bréf 1. apríl. (Db. 771).
Helgi Jónsson, sjá Styrkur til flugskóla.
Hella, sjá Bygging dvalarheimilis aldraðra á.
Hellisgerði, sjá Styrkur vegna endurbóta.
Helluvað, sjá Sala spildu úr landi Grafar fyrir spildu úr.
Hentze, Amy Evarda, sjá Ríkisborgararéttur.
Heykögglaverksmiðja, sjá: Stuðningur við Hólsfjallabyggð, Styrkur til Búnaðarsambands
Suðurlands vegna, Styrkur vegna byggingar færanlegrar.
Heymardaufir, sjá Styrkur til Foreldrafélags.
Heyrnarhjálp, sjá Styrkur til félagsins.
Héraðsbókasafn, sjá Styrkur til.
Hilmar Daníelsson, sjá Varaþingmenn 42.
Hitaveita fyrir Akranes.
1. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veittar verði 25 millj. kr. vegna jarðborana
og byrjunarframkvæmda við hitaveitu fyrir Akranes. — Bréf 19. nóv. (Db. 180).
2. Ásgeir Bjamason, 1. þm. Vesturl., Jón Ámason, 2. þm. Vesturl., og Friðjón Þórðarson, 4. þm. Vesturl., fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til greiðslu
kostnaðar Akraneskaupstaðar við framhaldsrannsóknir og bomn eftir heitu vatni að
Leirá í Borgarfirði fyrir væntanlega hitaveitu fyrir Akraneskaupstað. — Bréf 21.
nóv. (Db. 186).
Hitaveituframkvœmdir á Blönduósi. Hreppsnefndir Blönduóss- og Torfalækjarhreppa fara
fram á að veittar verði 6 millj. kr. af fé því, sem veitt er skv. fjárl. 1975 til undirbúnings
hitaveituframkvæmda, vegna undirbúningsframkvæmda við hitaveitu á Blönduósi. —
Bréf 18. jan. (Db. 537).
Hitaveitunefnd Akureyrar, sjá Jarðvarmarannsóknir í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu.
Hjálparsveit skáta í Hafnarfirði, sjá Styrkur til.
Hjúkrunamám, sjá Fjárlög 1975 23, 47.
Hlutafé ríkisins íIðnaðarbanka íslands hf. Iðnm. fer fram á að veittar verði 1.8 millj. kr. skv'.
fjárl. 1975 til hlutafjárkaupa í Iðnaðarbanka íslands hf., en auka á hlutafé bankans um
30 millj. kr. — Bréf 28. nóv. (Db. 281).
Hlutafé ríkissjóðs í Þörungavinnslunni hf. Iðnm. fer fram á að hlutdeild ríkisins í hlutafé
Þörungavinnslunnar hf. verði aukin um allt að 30 millj. kr., og jafnframt er farið fram á
að ríkisábyrgð fyrir láni vegna sama fyrirtækis hækki í 200 millj. kr. — Bréf 28. nóv. (Db.
280).
Howser, Delía Kristín, sjá Ríkisborgararéttur.
Howser, George Hjörtur, sjá Ríkisborgararéttur.
Howser, Laura Ann, sjá Ríkisborgararéttur.
Hólmavík, sjá Styrkur til snjóbílsferða 8.
Hólsfjallabyggð, sjá Stuðningur við.
Hrafnagilsskóli, sjá Bygging íþróttamannvirkja við.
Hrafnista, sjá Afsláttur af símareikningum íbúa.
Hreggviður Jónsson, sjá Frjáls menning.
Hreinn Steingrímsson, sjá Söfnun íslenskra þjóðlaga.
Hríseyjarbátur, sjá Flóabátaferðir 6.
Hrútafjarðará, sjá Fyrirhleðsla við.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Hundadalsá, sjá Fyrirhleðsla í.
Húnavaka, sjá Styrkur vegna útgáfu.
Hús Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn.
1. Sendiherra íslands í Danmörku biöur Alþingi að tilnefna tvo menn í stjórn Húss
Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn í samræmi við reglur hússins. — Bréf 18. nóv.
(Db. 183).
2. Lúðvík Kristjánsson sendir skrá yfir bækur sem komið hefur verið fyrir í minningarherbergjum í Húsi Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn. — Bréflaust. (Db. 462).
3. Lúðvík Kristjánsson rithöfundur sendir skrá yfir bækur sem sendar hafa verið í
fræðimannsíbúð í Húsi Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn. — Bréflaust. (Db.
743).
4. Lúðvík Kristjánsson sendir böggul með ýmsum gömlum ljósmyndum, sem hann
hefur útvegað fyrir Hús Jóns Sigurðssonar, og sendir jafnframt lista yfír þær. — Bréf
ódagsett. (Db. 843).
— Sjá einnig Styrkur til íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn.
Húsafell, sjá Vegagerð frá.
Húsavík, sjá: Bygging gagnfræðaskóla á, Varanlegt slitlag á gatnakerfi.
Húsnœðismálastofnun ríkisins.
1. Umsögn húsnæðismálastjórnar um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 30/1970, um Húsnæðismálastofnun ríkisins. — Bréf 16. apríl. (Db. 812).
2. Umsögn húsnæðismálastjórnar um frv. til 1. um breyt. á sömu lögum. — Bréf 15.
apríl. (Db. 814).
— Sjá einnig: Bygging einingarhúsa, Lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins, Lækkun
byggingarkostnaðar 1, Verðtrygging fjárskuldbindinga 1.
Hússtjómarkennaraskóli, sjá Heimilisfræðaskólar.
Hvallátrar, sjá Ferjubryggjur í.
Hvammstangi, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af sjúkrabifreið fyrir, Fjölbrautaskóli á
Norðurlandi vestra 4, Hafnargerðir og lendingarbætur 7.
Hveragerði, sjá Bygging læknisbústaðar fyrir.
Hvítá, sjá Fyrirhleðsla í.
Hvolsvöllur, sjá: Sala landspildu Pósts og síma við, Styrkur til Héraðsbókasafnsins.
Höfðakaupstaður, sjá Bygging við skólahús að Barðslaug í Fljótum og stækkun skólahúss í.
Iðja, sjá Fæðingarorlof 1.
Iðja og iðnaður, sjá Endurskoðun laga um.
Iðnaðarbanki íslands, sjá: Happdrættislán ríkissjóðs 2, Hlutafé ríkisins í.
Iðnaðarráðuneyti, sjá: Fjárlög 1975 24—29, 56—57, 60, 65, Hlutafé ríkisins í Iðnaðarbanka
íslands hf., Hlutafé ríkissjóðs í Þörungavinnslunni hf., Jarðvarmarannsóknir í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu 2.
Iðnfrœðsla.
1. Umsögn iðnfræðslulaganefndar um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 68/1966, um iðnfræðslu. — Bréf 5. mars. (Db. 656).
2. Umsögn iðnfræðsluráðs um sama frv. — Bréf 14. febr. (Db. 601).
— Sjá einnig Námsskrárgerð fyrir.
Iðnfræðsluráð, sjá: Fjárlög 1975 42, Iðnfræðsla 2.
Iðnnemasamband íslands, sjá Styrkur til.
Iðnskóli á Akureyri, sjá Bygging.
Iðnskóli á Selfossi, sjá Bygging.
Iðnskólar, sjá Bandalag kvenna.
Ingi Tryggvason, sjá Styrkur til snjóbílsferða 7.
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Ingiberg J. Hannesson, sjá: Bygging Laugaskóla, Varaþingmenn 44—46.
Ingvar Jóhannsson, sjá Kjörbréf varaþingmanna Sjálfstæðisflokksins í Reykjaneskjördæmi.
Innborgunargjald af vörum frá Vestur-Þýskalandi.
1. Umsögn Verslunarráðs íslands um till. til þál. um 25% innborgunargjald af vörum
frá Vestur-Þýskalandi. — Bréf 4. febr. (Db. 556).
2. Umsögn viðskm. um sömu till. til þál. — Bréf 30. jan. (Db. 535).
Innflutningur og eldi sauðnauta. Umsögn yfirdýralæknis um frv. til 1. um innflutning og eldi
sauðnauta. — Bréf 15. febr. (Db. 593).
Innkaupastofnun ríkisins, sjá Skipan opinberra framkvæmda 2.
íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins. Umsögn biskups íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr.
27/1968, um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins. — Bréf 8. apríl. (Db. 765).
ísafjörður, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af rafstöð, Ályktanir bæjarstjórnar, Ríkisábyrgð á láni fyrir Rafveitu, Styrkur til Flugfélagsins Emir, Styrkur vegna skíðalyftanna
á, Styrkur vegna varðveislu og endurnýjunar tiltekinna húsa á.
íslandsbyggð, sjá Ávarp Frank E. Moss.
íslendingafélagið í Árósum, sjá Styrkur til.
íslendingafélagið í Kaupmannahöfn, sjá Styrkur til.
íslenska bindindisfélagið, sjá Styrkur til.
íslenska dýrasafnið, sjá Styrkur til.
íslenska mannfræðifélagið, sjá Styrkur til.
íslenskir ungtemplarar, sjá: Endurgreiðsla innflutningsgjalda og söluskatts af tei, Styrkur til.
íþróttafélag fatlaðra, sjá Styrkur til.
íþróttafulltrúi, sjá Fjárlög 1975 30.
íþróttahús á Flateyri, sjá Bygging.
íþróttahús fyrir Þelamerkurskóla, sjá Bygging.
íþróttahús í Keflavík, sjá Bygging gagnfræðaskóla í.
íþróttahús í Ytri-Njarðvík, sjá Bygging.
fþróttahús og sundlaug á Tálknafirði, sjá Bygging.
íþróttahús og sundlaug í Vestmannaeyjum, sjá Ríkisábyrgð á láni.
íþróttakennarafélag íslands, sjá Styrkur til.
íþróttakennaraskóli íslands, sjá Fjárveiting til.
íþróttasamband íslands, sjá Styrkur til.
íþróttasjóður, sjá Skuldir íþróttasjóðs við borgarsjóð.
Jacobsen, Inger, sjá Ríkisborgararéttur.
Jafnlaunaráð, sjá Fjárlög 1975 14.
Jafnrétti sveitarfélaga, sjá Bygging einingarhúsa.
Jarðboranir vegna jarðhitaleitar. Orkustofnun sendir lista yfir beiðnir um jarðboranir vegna
jarðhitaleitar árið 1975. — Bréf 18. des. (Db. 645).
Jarðskjálftamælingar, sjá Rannsóknir á.
Jarðvarmarannsóknir í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu.
1. Ingólfur Ámason o. fl. fara fram á f. h. hitaveitunefndar Akureyrar að veittar verði
20 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna jarðvarmarannsókna í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu. — Bréf 6. nóv. (Db. 83).
2. Iðnm. mælir með því, að hitaveitunefnd Akureyrar verði veittar 20 millj. kr. skv.
fjárl. 1975 vegna jarðvarmarannsókna í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu. —
Bréf 12. nóv. (Db. 145).
3. Hitaveitunefnd Akureyrar fer fram á að fá til umráða 15 millj. kr. af fé því sem veitt
er skv. fjárl. til jarðhitaleitar vegna rannsóknaborana í Reykjahverfí í Suður-Þingeyjarsýslu. — Bréf 28. jan. (Db. 532).
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— Sjá einnig Fjárlög 1975 29.
Jámblendiverksmiðja í Hvalfirði.
1. Birgir Karlsson sendir ályktun fundar hreppsbúa í Leirár- og Melahreppum 29. mars
um frv. til 1. um jámblendiverksmiðju í Hvalfirði. — Bréf ódagsett. (Db. 720).
2. Bjöm S. Stefánsson sendir landbn. Nd. afrit af bréfi sínu til Búnaðarfélags íslands
varðandi jámblendiverksmiðju á Grundartanga í Hvalfirði. — Bréflaust. (Db. 406).
3. Bjöm S. Stefánsson sendir landbn. Ed. afrit af bréfi sínu til Búnaðarfélags íslands
varðandi járnblendiverksmiðju á Grundartanga í Hvalfirði. — Bréflaust. (Db. 407).
4. Bæjarritarinn á Akranesi sendir ályktun bæjarstjómar Akraness frá 6. des., þar sem
lýst er stuðningi við þau áform, sem nú eru á döfinni um að reisa járnblendiverksmiðju hér á landi, og því sérstaklega fagnað, að verksmiðju þessari skuli hafa
verið valinn staður við Grundartanga á norðurströnd Hvalfjarðar. — Bréf 19. febr.
(Db. 611).
5. Fimmtíu íbúar Leirár- og Melasveita mótmæla villandi fréttaflutningi í fjölmiðlum af
almennum hreppafundi 29. mars um væntanlega jámblendiverksmiðju að
Grundartanga í Hvalfirði, en telja verksmiðjuna til hagsbóta fyrir byggðarlagið og
leggja áherslu á að gildandi lögum og reglum um mengunarvamir verði ffamfýlgt til
hins ýtrasta við byggingu og rekstur verksmiðjunnar. — Bréf 6. apríl. (Db. 749).
6. Umsögn Heilbrigðiseftirlits ríkisins um frv. til 1. um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. — Bréf 21. febr. (Db. 679).
7. Umsögn hreppsnefndar Hvalfjarðarstrandarhrepps um sama frv. — Bréf 22. febr.
(Db. 625).
8. Umsögn hreppsnefndar Innri-Akraneshrepps um sama frv. — Bréf 25. febr. (Db.
630).
9. Umsögn hreppsnefndar Skilmannahrepps um sama frv. — Bréf 24. febr. (Db. 644).
10. Umsögn siglingamálastjóra um sama frv. — Bréf 24. febr. (Db. 631).
11. Sigurður G. Tómasson sendir ályktun almenns fundar á Lækjartorgi 14. mars 1975,
þar sem lýst er andstöðu við fyrirhugaða byggingu jámblendiverksmiðju í Hvalfirði í
samstarfi við Union Carbide. — Bréf ódagsett. (Db. 681).
12. Steingrímur Hermannsson, 2. þm. Vestf., sendir ýmis skjöl og gögn sem honum hafa
borist varðandi frv. til 1. um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði (149. mál). — Bréflaust. (Db. 686).
13. Gísli Ellertsson sendir ályktun aðalfundar Veiðifélags Kjósarhrepps frá 29. mars,
þar sem farið er fram á að Alþingi samþykki ekki frv til 1. um járnblendiverksmiðju í
Hvalfirði fyrr en fram hefur farið rækileg athugun á áhrifum hennar á lífríki umhverfisins. — Bréf 3. apríl. (Db. 780).
14. Umsögn Verkalýðsfélags Akraness um frv. til 1. um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. — Bréf 2. mars. (Db. 640).
15. Verkalýðsfélagið Hörður á Akranesi lýsir stuðningi við frv. til 1. um járnblendiverksmiðju á Grundartanga í Hvalfirði sé umhverfinu ekki hætta búin við byggingu
og rekstur verksmiðjunnar. — Símskeyti 9. apríl. (Db. 752).
16. Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen sendir töflu um raforkuþörf alls landsins við
mismunandi vöxt notkunar raforku til húshitunar, sbr. frv. til 1. um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. — Bréf 28. febr. (Db. 632).
17. Umsögn öryggismálastjóra um frv. til 1. um járnblendiverksmiðju á Grundartanga í
Hvalfirði. — Bréf 25. febr. (Db. 624).
— Sjá einnig Ályktanir bæjarstjórnar Akraness.
Jetzeck, Hans-Otto, sjá Ríkisborgararéttur.
Joensen, Sólrún Mary West, sjá Ríkisborgararéttur.
Johnson, Peter Snæbjörn, sjá Ríkisborgararéttur.
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Jóhann Hafstein, sjá Varaþingmenn 15.
Jóhann Pétur Hansson, sjá Ríkisborgararéttur.
Jóhannes Ámason, sjá Varaþingmenn 47—50.
Jón Árnason, sjá Hitaveita fyrir Akranes 2, Kaup á hljóðfærum fyrir barna- og unglingaskólana að Laugum og í Búðardal.
Jón Gíslason, sjá Styrkur til.
Jón Baldvin Hannibalsson, sjá Varaþingmenn 51—54.
Jón Helgason, sjá Varaþingmenn 67—68.
Jón Sigurðsson, sjá Hús.
Jón Skaftason, sjá Varaþingmenn 31.
Jón Sólnes, sjá Ráðgjöf og fræðsla varðandi kynlíf 1.
Jón Stefánsson, sjá Kaup á málverkum.
Jónas Árnason, sjá Varaþingmenn 1—2, 86—87.
Jöfnun námskostnaðar. Formaður námsstyrkjanefndar fer fram á að veittar verði 140 millj.
kr. skv. fjárl. 1975 til jöfnunar á námskostnaði. -— Bréf ódagsett. (Db. 208).
Jöklarannsóknafélag íslands, sjá Styrkur til.
Jökulsá á Dal, sjá Fyrirhleðsla.

Kallkerfi í danska þjóðþinginu. Frantz Wendt sendir lýsingu á kall- og innanhússsímakerfi
danska þjóðþingsins. — Bréf 11. okt. (Db. 27).
Kall- og orðsendingakerfi í alþingishús og byggingar Alþingis. Magnús Jóhannsson sendir
greinargerð og tillögur um þráðlaust kall- og orðsendingakerfi í starfsstöðvum Alþingis.
— Bréf 3. apríl. (Db. 755).
Kammersveit Reykjavíkur, sjá Styrkur til.
Kanada, sjá Þingmannaheimsókn til.
Karcher, Heinrich, sjá Ríkisborgararéttur.
Karcher, Katherine Noomi, sjá Ríkisborgararéttur.
Karl G. Sigurbergsson, sjá Varaþingmenn 55—57.
Karvel Pálmason, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 9, Varaþingmenn 51—52, Vetrarsamgöngur í
Vestfjarðakjördæmi.
Kaup á farþegaskipi, er sigli milli íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur. Umsögn Eimskipafélag íslands hf. um till. til þál. um kaup á farþegaskipi er sigli milli
íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur. — Bréf 5. febr. (Db. 558).
Kaup á hafskipabryggju á Eyri í Ingólfsfirði. Matthías Bjarnason, 1. þm. Vestf., fer fram á að
ríkisstjóminni verði heimilað skv. fjárl. 1975 að festa kaup á hafskipabryggju á Eyri í
Ingólfsfirði. — Bréf 9. des. (Db. 369).
Kaup á hljóðfærum fyrir barna- og unglingaskólana að Laugum og í Búðardal. Ásgeir
Bjarnason, 1. þm. Vesturl., Jón Ámason, 2. þm. Vesturl., og Friðjón Þórðarson, 4. þm.
Vesturl., fara fram á að veitt verði rífleg fjárhæð skv. fjárl. 1975 vegna kaupa á hljóðfærum fyrir bama- og unglingaskólana að Laugum og í Búðardal í Dalasýslu. — Bréf 21.
nóv. (Db. 185).
Kaup á Ijósritunarvél fyrir Rannsóknarnefnd sjóslysa. Samgrn. sendir og mælir með erindi
Rannsóknarnefndar sjóslysa, þar sem farið er fram á að veittar verði 140 þús. kr. skv.
fjárl. 1975 vegna kaupa á ljósritunarvél fyrir nefndina. — Bréf 22. nóv. (Db. 206).
Kaup á læknisbústað í Ólafsvík. Oddviti Ólafsvíkurhrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1975 vegna kaupa á læknisbústað fyrir heilsugæslustöð í Ólafsvík. — Bréf 19. nóv.
(Db. 166).
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Kaup á málverkum Jóns Stefánssonar. Forstöðumaður Listasafns fslands fer fram á að
liðurinn gjaldfærður stofnkostnaður safnsins hækki um 600 þús. kr. frá því, sem gert er
ráð fyrir í fjárlagafrv. 1975, vegna kaupa á málverkum Jóns Stefánssonar. — Bréf 21.
nóv. (Db. 197).
Kaup ríkisins á húseignum í Flatey.
1. Umsögn oddvita Hálshrepps um till. til þál. um kaup ríkisins á húseignum í Flatey. —
Bréf 13. febr. (Db. 594).
2. Umsögn landbrn. um sömu till. til þál. — Bréf 13. febr. (Db. 598).
Kaupþing.
1. Umsögn Lögmannafélags íslands um till. til þál. um kaupþing. — Bréf 29. apríl. (Db.
917).
2. Umsögn Seðlabanka fslands um sömu till. til þál. — Bréf 9. maí. (Db. 950).
3. Umsögn Verslunarráðs íslands um sömu till. til þál. — Bréf 5. maí. (Db. 925).
Keflavík, sjá: Ályktanir bæjarráðs, Bygging gagnfræðaskóla í, Skipting Keflavíkurprestakalls, Styrkur til greiðslu leigukostnaðar fyrir Heilsugæslustöð Suðumesja.
Keflavíkurflugvöllur, sjá: Fjárlög 1975 35, 73, Skólastjóri barnaskólans á.
Keflavíkursjónvarp, sjá Frjáls menning.
Kennaraháskóli íslands, sjá: Fjárlög 1975 31, Sérkennslumál 3.
KFUM og KFUK, sjá Styrkur til.
Kielar-vikan.
1. Forseti ríkisþings Slésvíkur og Holtsetalands býður forseta Alþingis og þremur öðrum alþm. ásamt eiginkonum þeirra til Kielar-vikunnar dagana 21.—24. júní n. k. —
Bréf 19. mars. (Db. 707).
2. Forseti ríkisþings Slésvíkur og Holtsetalands ítrekar boð sitt til forseta Sþ. og fjögurra annarra alþm. ásamt eiginkonum til Kielar-vikunnar. — Bréf 15. apríl. (Db.
824).
Kirkjubæjarklaustur, sjá Bygging heilsugæslustöðvar á.
Kjartan Ólafsson, sjá Varaþingmenn 56—60.
Kjörbréf varaþingmanna Sjálfstæðisflokksins í Reykjaneskjördœmi. Matthías Á. Mathiesen,
1. þm. Reykn., sendir kjörbréf varaþingmanna Sjálfetfl. í Reykjaneskjördæmi, þeirra
Ingvars Jóhannssonar, Guðfinnu Helgadóttur og Eðvarðs Júlíussonar. — Bréflaust. (Db.
237).
Klifandi, sjá Fyrirhleðslur í ár.
Kostnaður á veitt kíló af bolfiski, sjá Rannsókn á.
Kópavogur, sjá Fullorðinsfræðsla 2.
Krabbameinsfélag fslands, sjá Styrkur til.
Kristján Ármannsson, sjá Varaþingmenn 41.
Kristján Friðriksson, sjá Varaþingmenn 61—64.
Kröfluvirkjun, sjá: Fjárlög 1975 29, Jarðvarmarannsóknir í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu.
Kulp, Haraldur, sjá Ríkisborgararéttur.
Kúðafljót, sjá: Fyrirhleðsla við, Fyrirhleðslur í ár.
Kútter Sigurfari, sjá Endurbætur á.
Kvenfélagasamband íslands, sjá Atvinnuleysistryggingar 2.
Kvennaár, sjá Ráðstefna í tilefni.
Kvennasaga íslands, sjá Styrkur vegna heimildasöfnunar til.
Kvennaskólinn. Menntmrn. fer fram á að veittar verði 10 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna
byggingar við skólahús Kvennaskólans. — Bréf 4. des. (Db. 322).
Kvenréttindafélag fslands, sjá: Atvinnuleysistryggingar 3, Ráðgjöf og fræðsla varðandi kynlíf 2, Styrkur til.
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Kvikmyndasjóður. Umsögn Félags kvikmyndahúsaeigenda um frv. til 1. um kvikmyndasjóð.
— Bréf 29. jan. (Db. 534).
Kýpur, sjá Málefni.
Könnun á raunverulegri fjárhagsaðstöðu atvinnufyrirtœkja. Umsögn Þjóðhagsstofnunar um
till. til þál. um könnun á raunverulegri fjárhagsaðstöðu atvinnufyrirtækja. — Bréf 7.
febr. (Db. 560).
Lagfœring á húsnæði fyrir Fiskvinnsluskólann. Formaður skólanefndar Fiskvinnsluskólans
fer fram á að veittar verði 12 millj. kr. skv. fjárl. 1975 til greiðslu kostnaðar við innréttingu á húsnæði fyrir skólann sem tekið hefur verið á leigu að Trönuhrauni 8 í
Hafnarfirði. — Bréf 21. nóv. (Db. 191).
Lagmetisiðjan Siglósíld, sjá: Endurbætur á húsnæði, Fjárveiting til.
Landakotsskólinn í Reykjavík, sjá Styrkur til.
Landakotsspítalinn í Reykjavík, sjá Styrkur til.
Landbrot, sjá Hefting.
Landbúnaðarráðuneyti, sjá: Fjárlög 1975 32—33, Kaup ríkisins á húseignum í Flatey 2,
Rannsóknamefnd til að rannsaka orsakir deilna sem risið hafa vegna starfsemi fískeldisstöðvarinnar að Laxalóni, Sala húsa á ríkisjörðinni Eyri á Arnarstapa, Sala spildu úr
landi Grafar fyrir spildu úr Helluvaðslandi, Sala íbúðarhúsa á Stekkjarmel í Rauðasandshreppi og á Garðsenda í Eyrarsveit, Verðtrygging fjár til landgræðslu.
Landgrunnsnefnd, sjá Fjárlög 1975 58.
Landgræðsla. Umsögn Stéttarsambands bænda um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 17/1965, um
landgræðslu. — Bréf 11. apríl. (Db. 768). — Sjá einnig: Hefting landbrots 1, Verðtrygging fjár til.
Landgræðsla ríkisins, sjá Fjárlög 1975 34.
Landgræðsluáætlun, sjá Skógræktarfélag íslands.
Landhelgisgæslan, sjá: Viðbrögð gegn hugsanlegum hafískomum 2, Þyrlukaup 2—3.
Landlæknir, sjá: Fóstureyðingar, Heilbrigðismál á Norðurlöndum, Heilbrigðisþjónusta,
Ráðgjöf og ffæðsla varðandi kynlíf 7, öryggisþjónusta Landssímans.
Landmannalaugar, sjá Fjárlög 1975 33.
Landmælingastjóm ríkisins. Umsögn Verkffæðingafélags íslands um till. til þál. um Landmælingastjóm ríkisins. — Bréf 2. apríl. (Db. 724).
Landnámsstjóri, sjá Styrkur við Hólsfjallabyggð.
Landsbanki íslands, sjá: Breytingar á reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála 1,
Happdrættislán ríkissjóðs 1.
Landshlutasamtök, sjá Ályktanir.
Landshöfn í Keflavík og Njarðvíkum, sjá Sala Loftshúss.
Landshöfn í Rifi á Snœfellsnesi.
1. Umsögn Hafnamálastofnunar ríkisins um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 38/1951, um
landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi. — Bréf 26. febr. (Db. 648).
2. Umsögn Hafnasambands sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 10. mars. (Db. 675).
3. Umsögn hreppsnefndar Neshrepps utan Ennis um sama frv. — Bréf 2. maí. (Db.
943).
Landshöfn í Þorlákshöfn, sjá Þorlákshafnarvegur.
Landssamband hestamannafélaga, sjá: Styrkur til, Tekjustofnar sveitarfélaga 1.
Landssamband iðnaðarmanna, sjá: Endurskoðun laga um iðju og iðnað 1, Lækkun byggingarkostnaðar 2, Ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri 2.
Landssamband iðnverkafólks. sjá: Endurskoðun laga um iðju og iðnað 2, Ráðstafanir til
spamaðar á gjaldeyri 1.
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Landssamband íslenskra útvegsmanna, sjá: Almannatryggingar 2, Fisksölusamstarf við
belgíumenn, Löndun á loönu til bræðslu, Rannsókn á kostnaði á veitt kíló af bolfiski 2,
Ráðstafanir í sjávarútvegi 1, Samræmd vinnsla sjávarafla 3, Sjóvinnuskóli íslands 5.
Landssamband stangveiðimanna, sjá: Ályktanir, Laxveiði í sjó.
Landssamband vörubifreiðastjóra, sjá Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða 3.
Landssambandið gegn áfengisbölinu, sjá Ályktanir.
Landsspítali, sjá Byggingarframkvæmdir við.
Landsýn — Alþýðuorlof, sjá Flugvallarskattur.
Landþurrkun í Leiðvallarhreppi. Oddviti Leiðvallarhrepps fer fram á að veittar verði 150
þús. kr. skv. fjárl. 1975 vegna landþurrkunar í Leiðvallarhreppi. — Bréf 3. nóv. (Db.
99).
Landþurrkun í Vestur-Landeyjahreppi. Oddviti Vestur-Landeyjahrepps fer fram á að veitt
verði fé skv. fjárl. 1975 vegna landþurrkunar í hreppnum. — Bréf 7. okt. (Db. 123).
Laugabakki í Miðfirði, sjá Bygging dvalarheimilis aldraðra að.
Laugaland í Holtum, sjá Endurskipulagning á notkun.
Laugaskóli í Dalasýslu, sjá: Bygging, Kaup á hljóðfærum fyrir bama- og.
Laun leikritahöfunda. Félag íslenskra leikritahöfunda sendir greinargerð vegna erindis um
laun til leikritahöfunda. — Bréf ódagsett. (Db. 109).
Launajöfnunarbœtur o. fl.
1. Forsrh. sendir fjh.- og viðskn. Ed. bréf Félags matreiðslumanna varðandi brbl. um
launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga og verðlagsmál. — Bréf 26. nóv. (Db.
225).
2. Umsögn heilbr.- og trmm. um frv. til 1. um breyt. á 1. um launajöfnunarbætur, bætur
almannatrygginga og verðlagsmál, nr. 88/1974. — Bréf 18. febr. (Db. 685).
Launasjóður rithöfunda.
1. Umsögn fjárlaga- og hagsýslustofnunar um frv. til 1. um launasjóð rithöfunda. —
Bréf 1. apríl. (Db. 726).
2. Jón Óskar rithöfundur skorar á Alþingi að samþykkja sama frv. — Bréf 7. febr. (Db.
581).
3. Umsögn Rithöfundasambands íslands um sama frv. — Bréf 1. apríl. (Db. 733).
Launþegar, sjá Menntunarleyfi.
Laxalón, sjá Rannsóknamefnd til að rannsaka orsakir deilna.
Laxá, sjá Friðun Mývatns og.
Laxveiði í sjó. Formaður Landssambands stangveiðifélaga sendir ályktun aðalfundar sambandsins frá 26. okt. varðandi bann við laxveiði í sjó. — Bréf 23. nóv. (Db. 273).
Lánasjóður sveitarfélaga. Framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga fer fram á að framlag
ríkisins til sjóðsins skv. fjárl. 1975 verði 44 575 þús. kr. — Bréf 29. nóv. (Db. 275).
Lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir ályktun borgarstjómar Reykjavíkur 6. þ. m. um hækkun lána úr Byggingarsjóði ríkisins til kaupa á eldri
íbúðum. — Bréf 7. febr. (Db. 582).
Lárus Jónsson, sjá: Ráðgjöf og fræðsla varðandi kynlíf 9, Skemmdir á hafnarmannvirkjum,
Styrkur til snjóbílsferða 2, Varaþingmenn 34.
Leiðvallarhreppur, sjá: Fyrirhleðsla við Kúðafljót í, Fyrirhleðslur í ár í, Landþurrkun í.
Leikfélag Akureyrar, sjá: Leiklistarskóli íslands 2, Styrkur til.
Leikfélag Reykjavíkur, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 20, Styrkur til.
Leiklistarskóli Islands.
1. Formaður Félags íslenskra leikara sendir ályktun fundar félagsins frá 5. maí, þar sem
Alþingi er hvatt til að samþykkja frv. til 1. um Leiklistarskóla íslands. — Bréf 5. maí.
(Db. 929).
2. Umsögn Leikfélags Akureyrar um sama frv. — Bréf 16. apríl. (Db. 826).
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Leikritahöfundar, sjá Laun.
Lindtveit, Olav Einar, sjá Ríkisborgararéttur.
Listamenn, sjá: Starfslaun, Styrkur til Bandalags íslenskra.
Listasafn Einars Jónssonar, sjá Fjárlög 1975 45.
Listasafn íslands, sjá Kaup á málverkum Jóns Stefánssonar.
Listkynning í skólum, sjá Fjárlög 1975 46.
Litla-Hraun, sjá: Fjárlög 1975 10, Sala spildu úr landi.
Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn. Umsögn Guðjóns Hansens tryggingastæröfræöings um
till. til þál. um sameiginlegan lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn.—Bréf 24. mars. (Db. 709).
LjósmœðralÖg. Umsögn Ljósmæðrafélags íslands um frv. til 1. um breyt. á ljósmæðralögum,
nr. 17/1933. — Bréf 29. jan. (Db. 678).
Ljósmœður. Heilbr.- og trmm. sendir upplýsingar um fjölda ljósmæðra og í hvaða umdæmum
þær starfa o. fl. — Bréf 20. febr. (Db. 614).
Loðna, .sjá Löndun á.
Loftshús, sjá Sala.
Lúðvík Jósepsson, sjá Varaþingmenn 84—85.
Lúðvík Kristjánsson, sjá Hús Jóns Sigurðssonar 2—4.
Lýsuhóll, sjá Bygging félagsheimilis Staðarsveitar að.
Lækkun byggingarkostnaðar.
1. Umsögn húsnæðismálastjómar um till. til þál. um lækkun byggingarkostnaðar. —
Bréf 29. apríl. (Db. 892).
2. Umsögn Landssambands iðnaðarmanna um sömu till. til þál. — Bréf 30. apríl. (Db.
922).
3. Umsögn Meistarasambands byggingamanna um sömu till. til þál. — Bréf 28. apríl.
(Db. 905).
Læknamiðstöð á Akureyri, sjá Bygging.
Læknisbústaður fyrir Hveragerðislæknishérað, sjá Bygging.
Lögfrœðiþjónusta fyrir efnalítið fólk.
1. Umsögn Dómarafélags íslands um till. til þál. um lögfræðiþjónustu fyrir efnalítið
fólk. — Bréf 9. maí. (Db. 970).
2. Umsögn Lögmannafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 29. apríl. (Db. 918).
3. Umsögn Neytendasamtakanna um sömu till. til þál. — Bréf 28. apríl. (Db. 894).
4. Umsögn Orators, félags laganema við Háskóla íslands, um sömu till. til þál. — Bréf
ódagsett. (Db. 882).
Löggæsla í Mosfellshreppi. Sveitarstjóri Mosfellshrepps sendir ljósrit af bréfum varðandi
gangbrautavörslu og löggæslu í Mosfellshreppi. — Bréf ódagsett. (Db. 492).
Lögmannafélag íslands. Formaður Lögmannafélags íslands fer fram á að hlutaðeigandi
þingnefndir sendi félaginu til umsagnar mál sem snerta skipun dómsmála. — Bréf 29. nóv.
(Db. 288). — Sjá einnig: Kaupþing 1, Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk 2, Meðferð
einkamála í héraði 2.
Löndun á loðnu til bræðslu. Landssamband ísl. útvegsmanna gerir tilteknar athugasemdir við
brtt. sem fram komu við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 97/1973, um löndun á loðnu til bræðslu.
— Bréf 19. des. (Db. 467).

Magnús Jóhannsson, sjá Kall- og orðsendingakerfi í alþingishús.
Magnús Kjartansson, sjá Áætlun um heilbrigðismál.
Magnús Torfi Ólafsson, sjá Varaþingmenn 65.

Marchante Barrobés, Maria Carmen Dolores Asuncion, sjá Ríkisborgararéttur.
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Margrét Jónsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8.
Matthías Bjamason, sjá: Byggðanefnd, Kaup á hafskipabryggju á Eyri í Ingólfsfirði.
Matthías Á. Mathiesen, sjá Kjörbréf varaþingmanna Sjálfstæðisflokksins í Reykjaneskjördæmi.
Málefni Kýpur. Forseti þings Kýpur ritar forseta Sþ. bréf varðandi þá Kýpurbúa af grískum
ættum, sem saknað er, og fer fram á aðstoð við lausn málsins. — Bréf 30. jan. (Db. 580).
Málmblendiverksmiðja, sjá Jámblendiverksmiðja.
Meðferð einkamála í héraði.
1. Dómsmm. sendir grg. Sigurðar Líndals og Magnúsar Thoroddsens varðandi frv. til 1.
um breyt. á 1. nr. 85/1936, um meðferð einkamála í héraði (25. mál), ásamt bréfi
réttarfarsnefndar um sama mál. — Bréf 25. nóv. (Db. 239).
2. Formaður Lögmannafélags íslands sendir ályktun fiindar félagsins frá 22. nóv. varðandi frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 85/1936, um meðferð einkamála í héraði (23. mál),
þ. e. um vélræna upptöku réttarhalda, en farið er fram á að afgreiðslu málsins verði
frestað, þar til félagsfundur hefur fjallað um það, og jafnframt að fá það til umsagnar. — Bréf 29. nóv. (Db. 274).
Meðmœli með Njáli Þórðarsyni. Jóhann J. E. Kúld mælir með Njáli Þórðarsyni í starf
deildarstjóra við gæðaskráningardeild hjá Fiskmati ríkisins. — Bréf 13. des. (Db. 472).
Meistarasamband byggingamanna, sjá Lækkun byggingarkostnaðar 3.
Melar í Melasveit, sjá Sjóvamargarður fyrir landi.
Menntamálaráð íslands, sjá Fjárlög 1975 36.
Menntamálaráðuneyti, sjá: Endurskipulagning á notkun Laugalandsskóla, Fjárlög 1975 23,
31, 37—54, 64, Friðun Mývatns og Laxár, Fullorðinsfræðsla 5—6, 10, Kvennaskólinn,
Ráðstefna Evrópuráðs um evrópska arfleifð í húsagerðarlist, Starfslaun listamanna,
Styrkur til Bandalags íslenskra listamanna, Styrkur til Islendingafélagsins í Árósum o. fl.,
Styrkur til íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn, Styrkur til Iþróttakennarafélags
íslands, Styrkur til íþróttasambands íslands, Styrkur til KFUM og KFUK, Styrkur til
Stefáns Einarssonar, Styrkur til Surtseyjarfélagsins, Styrkur til tónlistarstarfsemi, Styrkur til Verslunarskóla íslands 1, Styrkur vegna þátttöku í Ólympíuleikjum, Þing Norræna
vatnafræðifélagsins.
Menntaskólinn að Laugarvatni, sjá Styrkur til íslendingafélagsins í Árósum o. fl.
Menntaskólinn á Akureyri, sjá Endurbætur á heimavistarhúsi.
Menntaskólinn á ísafirði, sjá Fjárlög 1975 54.
Menntaskólinn í Reykjavík, sjá Fjárlög 1975 53.
Menntunarleyfi launþega.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um menntunarleyfi launþega og frv. til
1. um breyt. á 1. nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur. — Bréf 9. apríl. (Db.
759).
2. Umsögn Bandalags háskólamanna urrt frv. til 1. um menntunarleyfi launþega. — Bréf
12. apríl. (Db. 770).
3. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um sama frv. — Bréf 28. apríl.
(Db. 879).
4. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 7. maí. (Db. 941).
Miðá, sjá Fyrirhleðsla í.
Minjasafnið á Akureyri, sjá Styrkur til.
Minningargjöf ríkisins um Bjarna Benediktsson, konu hans og dótturson. Bjarni P. Magnússon fer fram á að veitt verði rífleg fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna minningargjafar
ríkisins um Bjama Benediktsson forsætisráðherra, konu hans og dótturson, en ákveðið
var árið 1970 að gefa andvirði 10 íbúða í byggingu hjónagarða á vegum Félagsstofnunar
stúdenta í því skyni. — Bréf 19. des. (Db. 473).
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Mjóafjarðarbátur, sjá Flóabátaferðir 7.
Mjólkursamlag Vestur-Barðastrandarsýslu, sjá Vetrarsamgöngur.
Mosfellssveit, sjá Löggæsla í.
Myndlistarskólinn í Reykjavík, sjá Styrkur til.
Mýrahreppur, sjá Flóabátaferðir 4.
Mývatn, sjá Friðun.

Námsbækur, sjá Ríkisútgáfa.
Námsgagnastofnun. Umsögn stjómar Ríkisútgáfu námsbóka um frv. til 1. um námsgagnastofnun. — Bréf 8. apríl. (Db. 974).
Námskostnaður, sjá Jöfnun.
Námsskrárgerð, sjá Fjárlög 1975 37, 40, 42.
Námsskrárgerð fyrir iðnfræðslu. Forseti 3. þings Rafiðnaðarsambands íslands fer fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna námsskrárgerðar fyrir iðnfræðslu. — Símskeyti 9.
des. (Db. 349). — Sjá einnig Fjárlög 1975 40, 42.
Náttúrugripasafn Akureyrar, sjá Styrkur til.
Náttúrulækningafélag Akureyrar, sjá Heilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandi 2.
Náttúrulækningafélag íslands, sjá Styrkur til.
Náttúruvemdarráð, sjá Virkjun Bessastaðaár 1.
Nelson, Benjamin Axel, sjá Ríkisborgararéttur.
Nelson, Eiríkur Óli, sjá Rikisborgararéttur.
Nelson, Matthew Leif, sjá Ríkisborgararéttur.
Neskaupstaður, sjá: Fullorðinsfræðsla 9, Ráðstafanir vegna snjóflóða.
Neubauer, Vlastimil, sjá Ríkisborgararéttur.
Neytendasamtökin, sjá Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk 3, Vamir gegn óréttmætum
verslunarháttum 1.
Nielsen, Esther Helene, sjá Ríkisborgararéttur.
Nihouam, Francois Eveline, sjá Ríkisborgararéttur.
Njarðvíkurhreppur, sjá Vegalög.
Njáll Sigurðsson, sjá Söfnun íslenskra þjóðiaga.
Njáll Þórðarson, sjá Meðmæli með.
Nonnahús, sjá Styrkur til Zontaklúbbs.
Norðfjörður, sjá Ráðstafanir vegna snjóflóða.
Norðlensk trygging hf., sjá Athugun á bifreiðatryggingum 4.
Norður-Atlantshafsbandalagsríki, sjá Þingmannasamtök.
Norðurflug sf., sjá Styrkur til.
Norðurland vestra, sjá Fjölbrautaskóli á.
Norðurlandaráð, sjá Gjöf til Frantz Wendts.
Norðurlandsbátur, sjá Flóabátaferðir 8.
Norðurvegur, sjá Happdrættislán ríkissjóðs.
Norræna húsið, sjá Aðflutningsgjöld og söluskattur af vörum og búnaði til.
Norræna vatnafræðifélagið, sjá Styrkur til íslendingafélagsins í Árósum o. fl., Þing.
Norrænt hálslæknaþing, sjá Þing norrænna.
Norrænu músíkdagamir í Reykjavík 1976, sjá Styrkur vegna.
Notagildi sjálfvirkra hálkuviðvörunarkerfa. Samgm. sendir skýrslu Vegagerðar ríkisins um
könnun á notagildi sjálfvirkra hálkuviðvörunarkerfa miðað við aðstæður hér á landi skv.
ályktun Alþingis frá 6. apríl 1973. — Bréf 17. okt. (Db. 25).
Nóbelsverðlaun, sjá Friðarverðlaun.
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Nýting á áveitu- og flœðiengjum landsins.
1. Umsögn bútæknideildar Rannsóknastofnunar landbúnaðarins um till. til þál. um
nýtingu á áveitu- og flæðiengjum landsins. — Bréf 19. febr. (Db. 849).
2. Umsögn Rannsóknastofnunar landbúnaðarins um sömu till. til þál. — Bréf 16. apríl.
(Db. 823).
Nýting innlendra orkugjafa. Umsögn Orkustofnunar um till. til þál. um nýtingu innlendra
orkugjafa í stað olíu. — Bréf 13. mars. (Db. 684).
Oddsskarð, sjá Styrkur til snjóbílsferða 9.
Olesen, Halldór Friðrik, sjá Ríkisborgararéttur.
Olía og bensín, sjá Verðjöfnun á.
Olíufélagið hf., sjá Verðjöfnun á olíu og bensíni 1.
Olíufélagið Skeljungur hf., sjá Verðjöfnun á olíu og bensíni 2.
Olíuverslun íslands hf., sjá Verðjöfnun á olíu og bensíni 3.
Opinber gjöld, sjá Staðgreiðslukerfi.
Opinber þjónusta, sjá Ályktanir landshlutasamtaka.
Opinberar framkvæmdir, sjá Skipan.
Opinberir starfsmenn, sjá Skipunartími.
Orator, sjá Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk 4.
Orðabók Háskólans, sjá Fjárlög 1975 55.
Orðsendingakerfi í alþingishús, sjá Kall- og.
Orkufrekur iðnaður, sjá Fjárlög 1975 26.
Orkumál, sjá Ályktanir Sjálfstæðisfélags Sauðárkróks.
Orkustofnun, áœtlun um gjöld árið 1975. Orkumálastjóri sendir fjvn. skýrslu um áætluð
útgjöld stofnunarinnar á árinu 1975. — Bréf 30. okt. (Db. 67). — Sjá einnig: Beislun
orku og orkusala á Austurlandi, Fjárlög 1975 29, 56—57, Jarðboranir vegna jarðhitaleitar, Nýting innlendra orkugjafa, Virkjun Bessastaðaár 2, Virkjun Suður-Fossár.
Orlofsmerki, sjá Ráðstöfun fjár vegna.
Ófrjósemisaðgeröir, sjá Ráðgjöf og fræðsla.
Óinnleyst orlofsmerki, sjá Ráðstöfun fjár vegna.
Ólafsfjörður, sjá: Bygging sjúkrahúss, heilsugæslustöðvar o. fl., Skólabyggingar o. fl. á.
Ólafsvík, sjá: Bygging heilsugæslustöðvar, gagnfræðaskóla o. fl. í, Kaup á læknisbústað í.
Ólafur Ragnar Grímsson, sjá Varaþingmenn 65—66.
Ólafur Jóhannesson, sjá: Bygging við skólahús að Barðslaug í Fljótum, Bygging við skólahús
að Sólgörðum.
Ólafur Ólafsson, sjá Varaþingmenn 67—70.
Ólafur Tryggvason, sjá Eftirlaun og styrktarfé 9—10.
Ólafur Þórðarson, sjá Varaþingmenn 7, 71—73.
Ólympíuleikar, sjá Styrkur til.
Óskar Clausen, sjá Eftirlaun og styrktarfé 11.
Patreksfjörður, sjá: Bygging bama- og unglingaskóla á, Flugvöllur á, Hafnargerðir og lendingarbætur 3.
Páll Pétursson, sjá: Bygging við skólahús að Barðslaug í Fljótum, Eftirlaun og styrktarfé 1,
Varaþingmenn 22—23.
Pálmi Jónsson, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af sjúkrasnjóbifreið fyrir Hvammstangalæknishérað, Bygging heimilisiðnaðarsafns, Bygging við skólahús að Barðslaug í
Fljótum, Eftirlaun og styrktarfé 1, Styrkur vegna vélskóla á Siglufirði.

Pskj. 859

Erindaskrá

1917

Pedersen, Poul Heine, sjá Ríkisborgararéttur.
Persky, Kathy Ann, sjá Ríkisborgararéttur.
Petersen, Jensa Michala Selinda, sjá Ríkisborgararéttur.
Pétur Blöndal, sjá Varaþingmenn 74—75.
Pétur Sigurðsson, sjá Varaþingmenn 16.
Póst- og símamálastjóm, sjá: Bætt skilyröi til móttöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga,
Eftirlaun og styrktarfé 2, Sala fasteignar á Akranesi, Sala landspildu við Hvolsvöll,
Útbreiðsla sjónvarps 1, öryggisþjónusta Landssímans.
Presturfyrir Fella- og Hólasóknir í Breiðholti. Sverrir Bjamason fer fram á f. h. safnaðarins í
Breiðholti III (Fella- og Hólasóknir), að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til greiðslu launa
prests til þjónustu í hverfinu. — Bréf ódagsett. (Db. 218).
Rafknúin samgöngutæki. Umsögn verkfræði- og raunvísindadeildar Háskóla íslands um till.
til þái. um rafknúin samgöngutæki. — Bréf 2. maí. (Db. 928).
Rafveita ísafjarðar, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af rafstöð fyrir, Ríkisábyrgð á láni
fyrir.
Ragnar Amalds, sjá Varaþingmenn 36—37.
Ragnheiður Sveinbjömsdóttir, sjá Varaþingmenn 76—79.
Ragnhildur Helgadóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8, 16.
Rannsókn á kostnaði á veitt kíló af bolfiski.
1. Umsögn Fiskifélags íslands um till. til þál. um rannsókn á kostnaði á veitt kíló af
bolfiski hjá fiskiskipaflotanum.------Bréf 27. febr. (Db. 633).
2. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sömu till. til þál. — Bréf 17.
febr. (Db. 595).
Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta. Samgrn. sendir fjvn. erindi Rannsóknamefndar sjóslysa
varðandi nauðsyn fjárveitingar til að framkvæma rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta skv.
þál. frá 29. apríl 1974. — Bréf 17. des. (Db. 454).
Rannsóknarráð ríkisins, sjá Fjárlög 1975 58.
Rannsóknarnefnd sjóslysa. Rannsóknarnefnd sjóslysa leggur til að Siglingamálastofnun
ríkisins verði veitt nægilegt fjármagn skv. fjárlögum 1975 svo að unnt reynist að halda
uppi nægilega miklu eftirliti með búnaði skipa til þess að koma í veg fyrir sjóslys. — Bréf
14. nóv. (Db. 155). — Sjá einnig: Fjárlög 1975 67, Kaup á ljósritunarvéí, Rannsókn á
reki gúmbjörgunarbáta, Vamir gegn slysahættu.
Rannsóknarnefnd til að rannsaka orsakir deilna, sem risið hafa vegna starfsemi fiskeldisstöðvarinnar að Laxalóni. Landbrh. sendir allshn. Sþ. skjöl varðandi till. til þál. um
að Alþingi skipi rannsóknamefnd til þess að rannsaka orsakir deilna þeirra sem risið hafa
vegna starfsemi fiskeldisstöðvarinnar að Laxalóni. — Bréf ódagsett. (Db. 603).
Rannsóknastofa Norðuriands, sjá Styrkur til.
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, sjá: Fjárlög 1975 59—60, Steinefnaleit á Norðurlandi.
Rannsóknastofnun iðnaðarins, sjá Fjárlög 1975 60.
Rannsóknastofnun landbúnaðarins, sjá: Fjárlög 1975 61—63, Nýting á áveitu- og flæðiengjum landsins 1—2.
Rannsóknastöðin Katla, sjá Styrkur til.
Rannsóknir á jarðskjálftum og jarðskjálftahættu á vegum Veðurstofu íslands. Ragnar Stefánsson fer fram á f. h. veðurstofustjóra aö veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til greiðslu launa

manns til starfa við jarðeðlisfræðideild Veöurstofu íslands til rannsókna á jarðskjálftum
og jarðskjálftahættu á íslandi. — Bréf 14. nóv. (Db. 131).
Rasmussen, Ame Juul, sjá Ríkisborgararéttur.
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Rauðsokkahreyfingin, sjá: Atvinnuleysistryggingar 4, Styrkur til.
Raufarhöfn, sjá Hafnargerðir og lendingarbætur 8.
Raunvísindastofnun Háskólans, sjá Fjárlög 1975 64.
Ráðgjöf og frœðsla varðandi kynlífog barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
1. Jón G. Sólnes, 2. þm. Norðurl. e., sendir áskorun til þingmanna frá Zontaklúbbi
Akureyrar þess efnis, að frjálsar fóstureyðingar verði ekki heimilaðar, þ. e. að samþykkja ekki frv. til 1. um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og bameignir og um
fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir óbreytt. — Bréflaust. (Db. 171).
2. Kvenréttindafélag íslands gerir athugasemd við það, að nefnd til að endurskoða frv.
til 1. um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og bameignir og um fóstureyðingar og
ófrjósemisaðgerðir skuli eingöngu hafa verið skipuð körlum, svo og em gerðar tilteknar athugasemdir við frv. — Bréf 25. jan. (Db. 531).
3. Sigrún Júlíusdóttir og Hlédís Guðmundsdóttir senda forseta Sþ. undirskriftalista
með nöfnum eitt hundrað kvenna, sem mótmæla þeim breytingum sem gerðar hafa
verið á sama frv. og fara jafnframt fram á að frv. verði fært til upphaflegrar myndar.
— Bréf 18. mars. (Db. 696).
4. Anna G. Hugadóttir sendir undirskriftalista með nöfnum 190 kvenna sem fagna
þeim breytingum sem gerðar hafa verið á 9. gr. sama frv. frá því sem hún var í
upphaflegri mynd. — Bréf ódagsett. (Db. 705).
5. Áttatíu og níu konur á Akureyri og víðar skora á Alþingi að breyta á ný 9. gr. sama
frv. í upphaflega mynd er hljóði svo: Fóstureyðing er heimil að ósk konu o. s. frv. —
Bréf 21. mars. (Db. 706).
6. Eitt hundrað konur á Eskifirði láta í ljós þá skoðun varðandi sama frv., að enginn
hafi rétt til að svipta aðra veru lífi nema þegar heilsu móður eða bams er hætta búin.
— Bréf 24. mars. (Db. 715).
7. Nefnd sú, er samdi frv. til 1. um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og bameignir og
um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, gerir tilteknar athugasemdir við skýrslu
landlæknis, dags. 5. mars 1975, sem gagnrýnir nefndarálit, greinargerð og frumvarp
nefndarinnar til nýrra laga um þetta efni, gefið út af heilbr.- og trmm. sem rit nr.
4/1973. — Bréf 2. apríl. (Db. 739).
8. Tvö hundmð og ellefu hjúkrunarkonur fara fram á að ef frv. til 1. um fóstureyðingar
verði samþykkt í upprunalegri mynd, verði fellt inn í frv. ákvæði um að hjúkrunarkona sé ekki skyld til að vinna við framkvæmd umræddra aðgerða, þar sem þær telja
þessi störf brot á siðareglum þeirra. — Bréf ódagsett. (Db. 758).
9. Láms Jónsson, 4. þm. Norðurl. e., sendir undirskriftalista með nöfnum 601 konu á
Akureyri þar sem fagnað er þeim breytingum á frv. til 1. um ráðgjöf og fræðslu
varðandi kynlíf og bameignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir að fella
niður ákvæði um frjálsar fóstureyðingar að ósk konu o. fl. — Bréflaust. (Db. 793).
10. Stjóm Samtaka heilbrigðisstétta fagnar þeim breytingum sem gerðar hafa verið á
sama frv., en vekur jafnframt athygli á ýmsum öðmm atriðum frv. — Bréf 16. apríl.
(Db. 821).
— Sjá einnig Fóstureyðingar.
Ráðstafanir í efnahagsmálum.
1. Umsögn Ferðamálaráðs um flugvallarskatt, sem fyrirhugað er að innheimta skv.
heimild í frv. til 1. um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að
jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara. — Bréf 9.
apríl. (Db. 754).
2. Félag einstæðra foreldra gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. og fer fram á að
nefndin beiti sér fyrir breytingum á frv. — Bréf 22. mars. (Db. 741).
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3. Forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits ríkisins sendir erindi Sigmundar Guðbjamasonar
prófessors í efnafræði varðandi V. kafla sama frv. — Bréf 1. apríl. (Db. 740).
4. Samninganefnd ASÍ gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. og fer jafnframt fram
á að tilteknar breytingar verði gerðar á frv. — Bréf 1. apríl. (Db. 721).
5. Stjóm Stéttarsambands bænda leggur áherslu á að felldur verði niður söluskattur af
kjöti og kjötvömm, sbr. heimild í 19. gr. sama frv. — Bréf 11. apríl. (Db. 766).
— Sjá einnig: Flugvallarskattur, Flugvallargjald.
Ráðstafanir í sjávarútvegi og ráðstöfun gengishagnaðar.
1. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um frv. til 1. um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar. — Bréf 13. des. (Db. 431).
2. Sjútvrn. sendir till. um ráðstöfun gengishagnaðarsjóðs í þágu sjávarútvegsins, sbr. 9.
gr. laga nr. 87/1974, sjá ffv. til 1. um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun
gengishagnaðar. — Bréf 9. des. (Db. 413).
3. Sjútvm. fer fram á að tilteknar breytingar verði gerðar á frv. til 1. um ráðstafanir í
sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar. — Bréf 17. des. (Db. 450).
4. Umsögn Sölusambands íslenskra fiskframleiðenda um sama frv. — Bréf 5. des. (Db.
320).
Ráðstafanir til spamaðar á gjaldeyri og efling útflutningsstarfsemi.
1. Umsögn Landssambands iðnverkafólks um till. til þál. um ráðstafanir til sparnaðar á
gjaldeyri og eflingu útflutningsstarfsemi. — Bréf 15. apríl. (Db. 797).
2. Umsögn Landssambands iðnaðarmanna um sömu till. til þál. — Bréf 30. apríl. (Db.
899).
3. Umsögn Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins um sömu till. til þál. — Bréf 29. apríl.
(Db. 895).
Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði. Miðstjóm og samninganefnd Alþýðusambands íslands mótmæla þeirri hækkun söluskatts, sem fyrirhuguð er skv. frv. til 1. um ráðstafanir
vegna snjóflóða í Norðfirði, og gera jafnframt aðrar athugasemdir. — Bréf 25. febr. (Db.
623).
Ráðstefna Alþjóðaþingmannasambandsins um umhverfismál. Aðalritari Alþjóðaþingmannasambandsins biður um lista með nöfnum þeirra þm. sem áhuga hafa á umhverfismálum. — Bréf 29. jan. (Db. 612).
Ráðstefna Evrópuráðs um breytingar á þjóðfélagsskipun og hœkkun framfærslukostnaðar.
Forseti þingmannasambands Evrópuráðs býður til umræðufundar í Berlín 11.—13. nóv.
um breytingar á þjóðfélagsskipun og hækkun framfærslukostnaðar í Evrópu. — Bréf 12.
maí. (Db. 955).
Ráðstefna Evrópuráðs um evrópska arfleifð í byggingarlist.
1. Menntmm. fer fram á að veittar verði 5 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna ráðstefnu á
vegum Evrópuráðs um evrópska arfleifð í byggingarlist og hins svokallaða árs byggingarlistararfleifðar. — Bréf 15. nóv. (Db. 159).
2. Menntmm. sendir forseta Sþ. ljósrit af bréfi forseta Evrópuráðs um ráðstefnu um
evrópska arfleifð í húsagerðarlist. — Bréf 3. apríl. (Db. 745).
Ráðstefna í tilefni kvennaárs. Sigríður Thorlacius o. fl. fara fram á að veittur verði 390 þús.
kr. styrkur skv. fjárl. 1975 vegna ráðstefnu sem halda á í tilefni kvennaárs Sameinuðu
þjóðanna 1975. — Bréf 20. nóv. (Db. 188).
Ráðstöfun fjár vegna óinnleystra orlofsmerkja. Umsögn póst- og símamálastjórnarinnar um
ráðstöfun fjár vegna óinnleystra orlofsmerkja. — Bréf 28. apríl. (Db. 883).
Ráðstöfun gengishagnaðar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir
vegna hœkkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa.
1. Guðmundur Bjömsson og Haraldur Gíslason senda sjútvn. Nd. afrit af bréfí nokkurra loðnumjöls- og lýsisframleiðenda til sjútvrh. varðandi frv. til 1. um ráðstöfun
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gengishagnaðar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir
vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa. — Bréf 5. maí. (Db. 937, 938).
2. Stjóm Síldarverksmiðja ríkisins gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. — Bréf
25. apríl. (Db. 873).
3. Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda gerir tilteknar athugasemdir við sama frv.
— Bréf 25. apríl. (Db. 872).
Refir og minkar, sjá Eyðing.
Reikningar bœjarsjóðs Siglufjarðar. Bæjarstjórinn á Siglufirði sendir reikninga bæjarsjóðs
Siglufjarðarkaupstaðar og fleiri stofnana hans fyrir árið 1973. — Bréf ódagsett. (Db.
26).
Reyðarfjörður, sjá: Almenningsbókasöfn, Styrkur til snjóbílsferða 10.
Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu, sjá Jarðvarmarannsóknir í.
Reykjaneskjördæmi, sjá Kjörbréf.
Reykjavík, sjá: Atvinnumál aldraðra, Bygging húss fyrir, Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna
framkvæmda, Fjölbrautaskóli, Fullorðinsfræðsla 1, Lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins,
Prestur fyrir Fella- og Hólasóknir í Breiðholti, Skuldir íþróttasjóðs við, Styrkur til
Leikfélags, Styrkur til Myndlistarskólans í.
Rif á Snæfellsnesi, sjá Landshöfn í.
Rithöfundar, sjá Launasjóður.
Rithöfundasamband fslands, sjá: Launasjóður rithöfunda 3, Skylduskil til safna 2.
Rithöfundasjóður íslands, sjá Fjárlög 1975 39.
Ritlaun, sjá Úthlutun viðbótarritlauna.
Ríkisábyrgð á láni fyrir Rafveitu ísafjarðar. Fjmrh. sendir forseta Nd. frv. til 1. um heimild
fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán fyrir Rafveitu ísafjarðar. — Bréf 13. des. (Db.
428).
Ríkisábyrgð á láni vegna byggingar fiskeldisstöðvar Skúla Pálssonar að Þóroddsstöðum.
Skúli Pálsson fer fram á að heimild til ríkisábyrgðar á láni hans vegna byggingar fískeldisstöðvar að Póroddsstöðum í ölfushreppi skv. fjárl. 1974 verði endumýjuð skv. fjárl.
1975 þar sem framkvæmdir við byggingu stöðvarinnar séu enn ekki hafnar. — Bréf 12.
nóv. (Db. 116).
Ríkisábyrgð á láni vegna byggingar St. Jósefssystra við sjúkrahús þeirra í Hafnarfirði. St.
Jósefssystur í Hafnarfirði fara fram á að þeim verði veitt ríkisábyrgð á láni sem þær
hyggjast taka vegna byggingar við sjúkrahús þeirra í Hafnarfirði. — Bréf 11. des. (Db.
409).
Ríkisábyrgð á láni Vestmannaeyjakaupstaðar vegna byggingar íþróttahúss og sundlaugar.
Garðar Sigurðsson, 6. þm. Sunnl., fer fram á, f. h. bæjarstjórans í Vestmannaeyjum, að
heimilað verði skv. fjárl. 1975 að ábyrgjast lán fyrir Vestmannaeyjakaupstað að upphæð
90 millj. kr. vegna byggingar íþróttahúss og sundlaugar í Vestmannaeyjum. — Bréf 18.
des. (Db. 461).
Ríkisborgararéttur. Umsóknir um íslenskan ríkisborgararétt frá: Andreassen, Thordis (Db.
781); Bang, Birgit (Db. 559); Bang, Eddu Marianne (Db. 561); Bang, Inge Vibeke (Db.
563); Bech, Bjarna (Db. 660); Becker, Luise Elisabeth Hildegard (Db. 860); Behrens,
Peter Otto Heinrich (Db. 564); Bimi Kristjáni Hanssyni (Db. 782); Chelbat, Sara
Soraya (Db. 662); Chiarolanzio, Alfred (Db. 663); Chiarolanzio, Patrick Joseph (Db.
664); Clementsen, Hans (Db. 783); Didriksen, Odd (Db. 565); Donnelly, Mary (Db.
654); Duck, Howard Leon (Db. 798); Duck, Kristofer Lee (Db. 799); Elliot, Jóni
Thomas (Db. 649); Elliot, Richard Magnúsi (Db. 650); Gams, Klaus (Db. 800); Gook,
Irene Florence (Db. 566); Hackert, Signýju Amelíu (Db. 651); Hansen, Matthíasi Páli
(Db. 567); Hentze, Amy Evarda (Db. 568); Howser, Delíu Kristínu (Db. 933); Howser,
George Hirti (Db. 932); Howser, Laura Ann (Db. 934); Jacobsen, Inger (Db. 569);
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Jetzeck, Hans-Otto (Db. 653); Joensen, Sólrúnu Mary West (Db. 784); Johnson Peter
Snæbimi (Db. 807); Jóhanni Pétri Hanssyni (Db. 785); Karcher, Heinrich (Db. 571);
Karcher, Katherine Noomi (Db. 572); Kulp, Haraldi (Db. 786); Lindtveit, Olav Einari
(Db. 562); Marchante Barrobés, Maria Carmen Dolores Asuncion (Db. 787); Nelson,
Benjamin Axel (Db. 801); Nelson, Eiríki Óla (Db. 802); Nelson, Matthew Leif (Db.
803); Neubauer, Vlastimil (Db. 661); Nielsen, Esther Helene (Db. 574); Nihouarn,
Francois Eveline (Db. 788, afturköllun 847); Olesen, Halldóri Friðrik (Db. 573);
Pedersen, Poul Heine (Db. 575); Persky, Kathy Ann (Db. 652); Petersen, Jensa Michala
Selinda (Db. 789); Rasmussen, Arne Juul (Db. 576); Rocksén, Karl-Erik (Db. 790);
Saari, Beverlee Ann (Db. 791); Sand, Ólavur Edvinsson (Db. 570); Sander, Antonie
Marta Carola (Db. 577); Sarinesen, Laurits Christian (Db. 792); Seidl, Renate Monika
(Db. 578); Skýlindal, Páli (Db. 579).
Ríkisforlag. Umsögn fjárlaga- og hagsýslustofnunar um frv. til 1. um Ríkisforlag. — Bréf 1.
apríl. (Db. 725).
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, sjá Fjárlög 1975 65.
Ríkisreikningur 1972. Fjmrh. sendir forseta Sþ. ríkisreikning fyrir árið 1972 ásamt athugasemdum, tillögum yfirskoðunarmanna og svörum ráðherra. — Bréf í janúar. (Db. 617).
Ríkisútgáfa námsbóka. Jón Emil Guðjónsson sendir yfírlit unt Ríkisútgáfu námsbóka, sögu
hennar, verkefni, starfshætti o. fl. — Bréf 5. apríl. (Db. 973). — Sjá einnig Námsgagnastofnun.
Ríkisútvarp, sjá: Bætt skilyrði hljóðvarps- og, Bætt skilyrði til móttöku hljóðvarps- og
sjónvarpssendinga, Útvarpsstjóri.
Rocksén, Karl-Erik, sjá Ríkisborgararéttur.
Rykbinding þjóðvega, sjá Varanleg gatnagerð.
Saari, Beverlee Ann, sjá Ríkisborgararéttur.
Safnahús, sjá Fjárlög 1975 52.
Sala fasteignar Pósts og síma nr. 24 við Heiðarbraut á Akranesi. Samgrn. fer fram á að
heimilað verði skv. fjárl. 1975 að selja íbúð Pósts og síma í húsinu nr. 24 við Heiðarbraut
á Akranesi. — Bréf 22. nóv. (Db. 213).
Sala húsa á ríkisjörðinni Eyri á Arnarstapa á Snæfellsnesi. Landbm. fer fram á að heimilað
verði skv. fjárl. 1975 að selja hús á ríkisjörðinni Eyri á Amarstapa á Snæfellsnesi. —
Bréf 3. des. (Db. 277).
Sala íbúðarhúsa á Stekkjarmel í Rauðasandshreppi og á Garðsenda í Eyrarsveit á Snæfellsnesi. Landbm. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1975 að selja íbúðarhús á eyðibýlinu Stekkjarmel í Rauðasandshreppi í Vestur-Barðastrandarsýslu og að selja íbúðarhúsið á eyðibýlinu Garðsenda í Eyrarsveit á Snæfellsnesi. — Bréf 29. nóv. (Db. 267).
Sala landspildu Pósts og síma við Hvolsvöll. Samgm. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl.
1975 að selja Hvolhreppi um 20 ha land Pósts og síma við Hvolsvöll. — Bréf 22. nóv.
(Db. 212).
Sala Loftshúss í eigu landshafnar í Keflavík og Njarðvíkum. Samgm. fer fram á að heimilað
verði skv. fjárl. 1975 að selja svonefnt Loftshús, sem er í eigu landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum. — Bréf 18. nóv. (Db. 211).
Sala nokkurra eigna Vegagerðar ríkisins. Samgm. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl.
1975 að selja tilteknar eignir Vegagerðar ríkisins. — Bréf 12. des. (Db. 415).
Sala spildu úr landi Fitjakots á Kjalamesi. Samgm. fer fram á áð heimilað verði skv. fjárl.
1975 að selja spildu úr landi jarðarinnar Fitjakots á Kjalamesi, sem Vegagerð ríkisins
var gert að taka eignamámi vegna lagningar Vesturlandsvegar. — Bréf 11. nóv. (Db.
143).
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Sala spildu úr landi jarðarinnar Grafar fyrir spildu úr Helluvaðslandi í Rangárvallasýslu.
Landbrn. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1975 að hafa makaskipti á landspildu úr
landi Grafar fyrir landspildu úr Helluvaðslandi í Rangárvallasýslu. — Bréf 11. des. (Db.
381).
Sala spildu úr landi Litla-Hrauns. Dómsmrn. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1975 að
selja Ólafi Guðmundssyni spildu úr landi Litla-Hrauns í stað jafnstórrar spildu sem tekin
var úr landi hans undir nýlagningu Eyrarbakkavegar. — Bréf 20. nóv. (Db. 187).
Samband íslenskra berklasjúklinga, sjá Vöruhappdrætti.
Samband íslenskra lúðrasveita, sjá Styrkur til.
Samband íslenskra samvinnufélaga, sjá Endurskoðun laga um iðju og iðnað 3.
Samband íslenskra sveitarfélaga, sjá: Fjárhagslegur stuðningur við tónlistarskóla 3, Fullorðinsffæðsla 7—8, Sérkennslumál 2, Styrkur vegna aksturs skólabama, Tekjustofnar
sveitarfélaga 2.
Samband íslenskra tryggingafélaga, sjá Athugun á bifreiðatryggingum 5.
Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, sjá: Skipting landsins í þróunarsvæði 4,
Steinefnaleit á Austurlandi.
Samgönguráðuneyti, sjá: Fjárlög 1975 18, 66—67, Flugrekstrarleyfí Air Viking, Framkvæmd vegáætlunar, Hafnabótasjóður, Kaup á ljósritunarvél fyrir Rannsóknamefnd
sjóslysa, Notagildi sjálfvirkra hálkuviðvörunarkerfa, Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta, Sala spildu úr landi Fitjakots, Sala Loftshúss, Sala fasteignar Pósts og síma við
Heiðarbraut á Akranesi, Sala landspildu Pósts og síma við Hvolsvöll, Sala nokkurra
eigna Vegagerðar ríkisins, Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu í Fomahvammi,
Styrkur til snjóbílsferða 8, Söluskattur 1.
Samgöngutæki, sjá Rafknúin.
Samkomudagur Alþingis. Forsrn. tilkynnir að Alþingi hafi verið kvatt saman til fundar
þriðjudaginn 29. okt. 1974. — Bréf 11. okt. (Db. 24).
Samrcemd vinnsla sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum.
1. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um frv. til 1. um samræmda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem háðar em sérstökum leyfum. — Bréf 2. des. (Db. 312).
2. Umsögn Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna um sama frv. — Bréf 9. des. (Db. 361).
3. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sama frv. — Bréf 13. des. (Db.
430).
4. Umsögn Félags rækjuvinnslustöðva um sama frv. — Bréf 17. des. (Db. 459).
Samtök heilbrigðisstétta, sjá Ráðgjöf og fræðsla varðandi kynlíf 10.
Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, sjá: Síldarverksmiðjur ríkisins byggi, Skipting
landsins í þróunarsvæði 5.
Sand, Ólavur Edvinsson, sjá Ríkisborgararéttur.
Sander, Antonie Marta Carola, sjá Ríkisborgararéttur.
Sarinesen, Laurits Christian, sjá Ríkisborgararéttur.
Sauðárkrókur, sjá: Ályktanir Sjálfstæðisfélags, Staðgreiðslukerfí opinberra gjalda.
Sauðnaut, sjá Innflutningur og eldi.
Seðlabanki íslands, sjá: Breytingar á reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála 2,
Happdrættislán ríkissjóðs 3, Kaupþing 2, Verðtrygging fjárskuldbindinga 2.
Seidl, Renate Monika, sjá Ríkisborgararéttur.
Selfoss, sjá: Bygging iðnskólahúss á, Vinnuvernd.
Sendiráð í Kanada, sjá Fjárlög 1975 72.
Sendiráð Islands í London sendir ljósrit af bréfi írsks ferðaskrifstofumanns sem biður um
ýmsar upplýsingar um íslensk ferðamál. — Bréf 11. apríl. (Db. 822).
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Seyðisfjörður, sjá: Brúargerð yfir Austdalsá í, Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna ýmissa
framkvæmda fyrir, Styrkur til snjóbílsferða 8, Vegagerð yfir Fjarðarheiði, Vetrarferðir á
Fjarðarheiði.
Sérfrœðileg aðstoð við þingflokka.
1. Framkvæmdastjóri þingflokks framsóknarmanna sendir yfirlit um útgjöld þingflokksins frá 1. okt. 1973 til 30. sept. 1974. — Bréf í des. (Db. 487).
2. Formaður og framkvæmdastjóri þingflokks Alþýðubandalagsins sendir reikning um
tekjur og gjöld þingflokksins árið 1974. — Bréf ódagsett. (Db. 744).
Sérkennslumál.
1. Umsögn Félags íslenskra sérkennara um till. til þál. um sérkennslumál. — Bréf 8.
mars. (Db. 666).
2. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sömu till. til þái. — Bréf 1. apríl. (Db.
727).
3. Umsögn Kennaraháskóla íslands um sömu till. til þál. — Bréf 17. febr. (Db. 969).
Sigfús Halldórsson, sjá Styrkur til.
Sigfús Kristinsson, sjá Styrkur til snjóbílsferða 10—11.
Siglingalög, sjá Almannatryggingar 2.
Siglingamálastofnun ríkisins, sjá: Fjárlög 1975 68—69, Járnblendiverksmiðja 10, Rannsóknamefnd sjóslysa.
Siglósíld, sjá: Endurbætur á húsnæði Lagmetisiðjunnar, Fjárveiting til.
Siglufjörður, sjá: Endurbætur á húsnæði Lagmetisiðjunnar, Reikningar bæjarsjóðs, Styrkur
vegna vélskóla, Sveitarstjómarlög 2.
Sigríður Guðvarðardóttir, sjá Varaþingmenn 80—83.
Sigrún Eiríksdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8.
Sigurbjörg Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 12.
Sigurður Blöndal, sjá Varaþingmenn 84—85, 102—103.
Sigurjón Sigurbjömsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 13.
Sigurlaug Bjarnadóttir, sjá Vetrarsamgöngur í Vestfjarðakjördæmi.
Sigurvin Einarsson, sjá Afmæliskveðjur Alþingis til.
Silfrastaðakirkja, sjá Endurbætur á.
Sinfóníuhljómsveit íslands, sjá Tónskáld við.
Síldarverksmiðjur ríkisins, sjá Ráðstöfun gengishagnaðar.
Síldarverksmiðjur ríkisins byggi og reki verksmiðju á Snæfellsnesi. Samtök sveitarfélaga í
Vesturlandskjördæmi skora á Alþingi að samþykkja till. til þál. um að Síldarverksmiðjur
ríkisins byggi og reki verksmiðju á Snæfellsnesi. — Bréf 9. maí. (Db. 953).
SÍNE, sjá Styrkur til.
Sjálfsbjörg, sjá Landssamband fatlaðra.
Sjálfstæðisfélag Sauðárkróks, sjá Ályktanir.
Sjávarútvegsráðuneyti, sjá: Fjárlög 1975 20, Framleiðslueftirlit sjávarafurða 5—6, Ráðstafanir í sjávarútvegi 2—3.
Sjóminjafélag íslands, sjá Styrkur til.
Sjónvarp, sjá: Bætt skilyrði til, Frjáls menning, Útbreiðsla.
Sjóvarnargarður á Álftanesi. Oddviti Bessastaðahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1975 vegna byggingar barnaskóla í hreppnum, til uppbyggingar Álftanesvegar ytri og
vegna viðgerðar á sjóvarnargarði. — Bréf 3. des. (Db. 331).
Sjóvamargarður á Suðureyri, sjá Skólabyggingar á.
Sjóvamargarður fyrir landi jarðarinnar Bjarteyjarsands á Hvalfjarðarströnd. Ásgeir B jamason, 1. þm. Vesturl., sendir og mælir með erindi Sigurjóns Guðmundssonar á Bjarteyjarsandi á Hvalfjarðarströnd, sem fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til að gera
sjóvamargarð fyrir landi jarðar hans. — Bréflaust. (Db. 221).
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Sjóvamargarður fyrir landi Mela í Melasveit. Eggert Guðmundsson bóndi aö Melum í
Melasveit fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til greiðslu kostnaðar við sjóvarnargarð fyrir landi jarðar hans. — Bréf 11. nóv. (Db. 114).
Sjóvarnargarður í Ólafsvík, sjá Bygging heilsugæslustöðvar, gagnfræðaskóla o. fl. í.
Sjóvinnuskóli Islands.
1. Umsögn Félags íslenskra botnvörpuskipaeigenda um frv. til 1. um Sjóvinnuskóla
íslands. — Bréf 21. jan. (Db. 500).
2. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um sama frv. — Bréf 29. jan.
(Db. 544).
3. Umsögn Fiskifélags fslands um sama frv. — Bréf 28. jan. (Db. 517).
4. Framhaldsumsögn Fiskifélags íslands um sama frv. — Bréf 28. febr. (Db. 636).
5. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sama frv. —Bréf 17. jan. (Db.
498).
6. Umsögn Stýrimannaskólans í Reykjavík um sama frv. — Bréf 11. mars. (Db. 680).
Sjúkraflug, sjá: Styrkur til Flugfélagsins Emir hf., Styrkur til Norðurflugs sf., Styrkur vegna.
Sjúkrahús í Ólafsfirði, sjá Bygging.
Sjúkraþjálfun, sjá Fjárlög 1975 41.
Skagafjörður, sjá Fyrirhleðslur í ýmsar ár í.
Skallagrímur hf., sjá Flóabátaferðir 5.
Skarðshreppur í Dalasýslu, sjá Vetrarflutningar í.
Skákkennsla.
1. Umsögn Skáksambands íslands um frv. til I. um skákkennslu. — Bréf 10. maí. (Db.
959).
2. Umsögn Skólastjórafélags fslands um sama frv. — Bréf 14. maí. (Db. 982).
Skákleiðsögn í skólum, sjá Skákkennsla.
Skáksamband íslands, sjá: Skákkennsla 1, Styrkur til.
Skálholt, sjá: Endurbætur og viðhald bygginga í, Fjárlög 1975 3.
Skeljungur hf., sjá Verðjöfnun á olíu og bensíni 2.
Skemmdir á hafnarmannvirkjum á Hauganesi í Árskógshreppi. Lárus Jónsson, 4. þm.
Norðurl. e., sendir erindi hafnarnefndar og hreppsnefndar Árskógshrepps varðandi
skemmdir, sem urðu á hafnarmannvirkjum á Hauganesi 11. febr. 1972, og úrræði til
endurbóta. — Bréflaust. (Db. 270).
Skipan opinberra framkvœmda.
1. Umsögn fjárlaga- og hagsýslustofnunar um till. til þál. um endurskoðun laga nr.
63/1970, um skipan opinberra framkvæmda. — Bréf 7. mars. (Db. 667).
2. Umsögn framkvæmdadeildar Innkaupastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. —
Bréf 24. mars. (Db. 708).
3. Umsögn Félags ráðgjafarverkfræðinga um sömu till. til þál. — Bréf 1. apríl. (Db.
723).
Skipasmíðastöðvar, sjá Fjárlög 1975 24.
Skipaútgerð ríkisins, sjá Flóabátaferðir 1.
Skipting Keflavíkurprestakalls. Biskup íslands sendir fjvn. erindi sóknarnefndar Keflavíkursóknar sem fer fram á að Keflavíkurprestakalli verði skipt. — Bréf 5. des. (Db. 318).
Skipting landsins í þróunarsvœði.
1. Umsögn Fjórðungssambands Norðlendinga um till. til þál. um skiptingu landsins í
þróunarsvæði. — Bréf 16. jan. (Db. 497).
2. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um sömu till. til þál. — Bréf 30. jan. (Db.
539).
3. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 13. jan. (Db.
493).

Þskj. 859

Erindaskrá

1925

4. Umsögn Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi um sömu till. til þál. — Bréf
31. jan. (Db. 549).
5. Umsögn Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi um sömu till. til þál. — Bréf
20. jan. (Db. 540).
Skipunartími opinberra starfsmanna.
1. Umsögn Bandalags háskólamanna um till. til þál. um skipunartíma opinberra
starfsmanna. — Bréf 25. apríl. (Db. 876).
2. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sömu till. til þál. — Bréf 15. apríl.
(Db. 805).
Skíðalyftur, sjá Styrkur vegna.
Skógræktarfélag íslands. Snorri Sigurösson sendir ályktun aöalfundar Skógræktarfélags íslands sem haldinn var 31. ágúst, þar sem fagnað er ályktun Alþingis á Þingvöllum 28. júlí
um gróðurvemd, landgræðslu, skógrækt o. fl. — Bréf 4. nóv. (Db. 95). — Sjá einnig
Styrkur til.
Skólabyggingar á Akureyri.
1. Bæjarstjórinn á Akureyri ítrekar fyrri umsókn um fjárveitingu skv. fjárl. 1975 til
skólabygginga á Ákureyri og sendir jafnframt endurskoðaða áætlun um húsnæðisog fjárþörf vegna þessara framkvæmda. — Bréf 21. nóv. (Db. 200).
2. Bæjarstjóri Akureyrar sendir fjvn. myndrit af bréfi sínu til menntmrn. varðandi
fjárveitingar skv. fjárl. 1976 vegna skólabygginga á Akureyri. — Bréf 28. apríl. (Db.
919).
Skólabyggingar á Suðureyri, flugvallargerð o. fl. Sveitarstjóri Suðureyrarhrepps fer fram á
að veitt verði fé skv. fjárl. 1976 vegna áframhaldandi framkvæmda við byggingu skólahúsnæðis, flugvallargerðar o. fl. og að veitt verði fé skv. fjárl. 1976 vegna byggingar
dagheimilis, byggingar sjóvarnargarðs, vegagerðar o. fl. — Bréf 29. apríl. (Db. 911).
Skólabyggingar, bygging heilsugæslustöðvar, gagnfrœðaskóla o. fl. í Ólafsfirði. Bæjarstjórn
Ólafsfjarðar fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1976 vegna ýmissa framkvæmda,
t. d. vegna hafnargerðar, byggingar heilsugæslustöðvar, byggingar gagnfræðaskóla,
vegna íþróttamála o. fl. — Bréf 2. maí. (Db. 921).
Skólaheimilið í Breiðuvík, sjá Fjárlög 1975 70.
Skólastjórafélag íslands, sjá Skákkennsla 2.
Skólastjóri barnaskólans á Keflavíkurflugvelli þakkar skrifstofustjóra Alþingis móttökur við
heimsókn skólans í Alþingishúsið nýlega. — Bréf 27. nóv. (Db. 272).
Skriðuklaustur, sjá Fjárlög 1975 32.
Skuldir íþróttasjóðs við borgarsjóð. Borgarritari sendir fjvn. bréf ásamt fskj. varðandi
skuldir íþróttasjóðs ríkisins við borgarsjóð. — Bréf 26. nóv. (Db. 247).
Skúli Alexandersson, sjá Varaþingmenn 3, 86—88.
Skúli Pálsson, sjá: Rannsóknarnefnd til að rannsaka orsakir deilna sem risið hafa vegna
starfsemi fiskeldisstöðvarinnar að Laxalóni, Ríkisábyrgð á láni vegna byggingar fiskeldisstöðvar að Þóroddsstöðum.
Skylduskil til safna.
1. Umsögn Bóksalafélags íslands um frv. til 1. um skylduskil til safna. — Bréf 10. apríl.
(Db. 767).
2. Umsögn Rithöfundasambands íslands um sama frv. — Bréf 29. apríl. (Db. 889).
Skylduspamaður, sjá Ráðstafanir í efnahagsmálum.
Skýlindal, Páll, sjá Ríkisborgararéttur.
Sláturhús, sjá Endurbætur.
Slysavarnafélag íslands, sjá: Fjárlög 1975 13, Þyrlukaup 4.
Snjóbifreið fyrir Hvammstangahérað, sjá Aðflutningsgjöld og söluskattur af sjúkrabifreið
fyrir.
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Snjóbílsferðir, sjá: Styrkur til, Vetrarferöir.
Soffía Guömundsdóttir, sjá Varaþingmenn 89—92.
Sofia Touvina, sjá Eftirlaun og styrktarfé 14.
Sovétríkin, sjá Erindi Æðsta ráðs.
Sólgarðar í Haganeshreppi, sjá Bygging við skólahús.
Sparifé, sjá Bandalag kvenna.
Spamaður á gjaldeyri, sjá Ráðstafanir til.
Staðarsveit, sjá Bygging félagsheimilis.
Staðgreiðslukerfi opinberra gjalda. Bæjarstjórinn á Sauðárkróki sendir ályktun bæjarstjórnar
Sauðárkróks frá 15. okt., þar sem skorað er á Alþingi og ríkisstjóm að beita sér fyrir því,
að upp verði tekið staðgreiðslufyrirkomulag við greiðslu útsvara. — Bréf 28. okt. (Db.
54).
Stangveiðifélög, sjá: Ályktanir Landssambands, Laxveiði í sjó.
Starfslaun listamanna. Menntmm. sendir og mælir með erindi Bandalags íslenskra hstamanna varðandi beiðni um hækkun á fjárveitingu skv. fjárl. 1975 til starfslauna listamanna úr 3 millj. kr. í 5 millj. kr. — Bréf 16. des. (Db. 445).
Stefán Einarsson, sjá Styrkur til.
Stefán Jónsson, sjá Varaþingmenn 89—90.
Stefán Valgeirsson, sjá Varaþingmenn 39—40.
Steinefnaleit á Austurlandi. Framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi fer fram á að veittur verði áfram styrkur skv. fjárl. 1975 vegna rannsókna og
leitar að steinefnum til nota í steinsteypu á Austurlandi. — Bréf 5. nóv. (Db. 104).
Steinefnaleit á Norðurlandi. Fjórðungssamband Norðlendinga fer fram á að veitt verði 1
millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna steinefnaleitar á Norðurlandi á vegum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins. — Bréf 18. nóv. (Db. 173).
Steingrímur Hermannsson, sjá: Jámblendiverksmiðja 12, Varaþingmenn 5—6.
Steinslækur í Ásahreppi, sjá Brúarbygging á.
Stekkjarmelur, sjá Sala íbúðarhúsa á.
Stéttarfélög og vinnudeilur.
1. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um frv. til 1. um breyt. á 1. nr.
80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur. — Bréf 28. apríl. (Db. 878).
2. Umsögn Vinnuveitendasambands fslands um sama frv. — Bréf 2. maí. (Db. 942).
Stéttarsamband bænda, sjá: Hefting landbrots 2, Landgræðsla, Ráðstafanir í efnahagsmálum
5, Stofnlánadeild landbúnaöarins 2, Stækkun Áburðarverksmiðju ríkisins 2.
Stíflugerð í Svartá í Suður-Þingeyjarsýslu. Ferðafélag íslands mælir með erindi ábúenda
Svartárkots í Suður-Þingeyjarsýslu um fjárhagsstuðning vegna gerðar jarðvegsstíflu í
Svartá í Suður-Þingeyjarsýslu. — Bréf 24. jan. (Db. 503).
Stofnlánadeild landbúnaðarins o. fl.
1. Umsögn Búnaðarfélags íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 68/1973, um breyt. á 1.
nr. 45/1971, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í
sveitum. — Bréf 23. apríl. (Db. 862).
2. Umsögn Stéttarsambands bænda um sama frv. — Bréf 21. mars. (Db. 702).
Stofnlánasjóður stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla.
1. Umsögn Félags vinnuvélaeigenda um till. til þál. um stofnlánasjóð vegna stórra
atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla. — Bréf 24. mars. (Db. 703).
2. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 20. mars. (Db.
704).
3. Umsögn Landssambands vörubifreiðastjóra um sömu till. til þál. — Bréf 8. apríl.
(Db. 764).
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4. Klemenz Erlingsson sendir ályktun aðalfundar Vörubílstjórafélagsins Mjölnis í Árnessýslu um sömu till. til þál. — Bréf ódagsett. (Db. 971).
Stuðningur við Hólsfjallabyggð. Landnámsstjóri sendir fjvn. bréf ásamt fskj. varðandi fjárl.
1975, þ. e. um stuðning við Hólsfjallabyggð og varðandi nýtingu jarðhita í stað olíu við
heykögglaverksmiðju. — Bréf 6. des. (Db. 335).
Styrkir til tónlistarstarfsemi. Menntmm. sendir yfirlit yfir styrki sem ráðuneytið hefur greitt
eða á ógreidda af fjárlagalið 1974 til tónlistarstarfsemi. — Bréf 12. nóv. (Db. 130).
Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu í Fornahvammi.
1. Hafsteinn Ólafsson í Fomahvammi fer fram á að honum verði veittur styrkur skv.
fjárl. 1975 til að halda uppi byggð og gistingu í Fomahvammi. — Bréf 10. des. (Db.
376).
2. Samgrn. sendir erindi Vegagerðar ríkisins, þar sem farið er fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1975 vegna útgjalda í sambandi við lok búsetu í Fomahvammi. — Bréf 17.
des. (Db. 455).
Styrkur til Bandalags íslenskra listamanna. Menntmm. sendir erindi Bandalags íslenskra
listamanna, þar sem farið er fram á að bandalaginu verði veittur 500 þús. kr. styrkur skv.
fjárl. 1975 í stað 75 þús. kr. skv. fjárlagafrv. 1975. — Bréf 16. des. (Db. 446).
Styrkur til Blaðamannafélags íslands. Ritari Blaðamannafélags íslands fer fram á að félaginu
verði veittur 50 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 22. nóv. (Db. 196).
Styrkur til Bréfaskóla SÍS og ASÍ. Skólastjóri Bréfaskóla SÍS og ASÍ fer fram á að skólanum
verði veittur 3 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 30. okt. (Db. 66).
Styrkur til Bridgesambands íslands. Forseti Bridgesambands íslands fer fram á að sambandinu verði veittur 900 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 29. okt. (Db. 52).
Styrkur til Búnaðarsambands Suðurlands. Hjalti Gestsson fer fram á f. h. Búnaðarsambands
Suðurlands að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna uppbyggingar á tilraunastöð sambandsins. — Bréf 25. nóv. (Db. 220).
Styrkur til Búnaðarsambands Suðurlands vegna heykögglaverksmiðja. Stjóm Búnaðarsambands Suðurlands fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna tveggja
grænfóðurverksmiðja (heykögglaverksmiðja) sem reknar era á Suðurlandi. — Bréf 20.
nóv. (Db. 210).
Styrkur tilfélagsins Heyrnarhjálpar. Félmrn. sendir erindi félagsins Heyrnarhjálpar, þar sem
farið er fram á að félaginu verði veittur 800 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 19.
nóv. (Db. 189).
Styrkur til Flugfélagsins Emir hf. vegna sjúkraflugs. Hörður Guðmundsson fer fram á að
Flugfélaginu Emir hf. verði veittur hæfilegur styrkur skv. fjárl. 1975 svo að unnt verði að
halda uppi sjúkraflugsþjónustu á ísafirði fyrir Vestfirði. — Bréf 1. okt. (Db. 20).
Styrkur tilflugskóla Helga Jónssonar. Helgi Jónsson fer fram á að honum verði veittur 500
þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 vegna flugskóla hans. — Bréf 12. des. (Db. 434).
Styrkur til Foreldrafélags fjölfatlaðra barna. Foreldrafélag fjölfatlaðra barna ítrekar fyrri
beiðni um að félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 29. nóv. (Db. 338).
Styrkur til Foreldra- og styrktarfélags heyrnardaufra. Vilhjálmur Vilhjálmsson fer fram á að
Foreldra- og styrktarfélagi heymardaufra verði veittur 250 þús. kr. styrkur skv. fjárl.
1975. — Bréf 18. nóv. (Db. 158).
Styrkur til Frjálsíþróttasambands íslands. Gjaldkeri Frjálsíþróttasambands íslands fer fram á
að sambandinu verði veittur 125 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 5. des. (Db.
319).
Styrkur til Garðyrkjufélags tslands. Formaður Garðyrkjufélags íslands fer fram á að félaginu
verði veittur hærri styrkur skv. fjárl. 1975 en verið hefur undanfarin ár. — Bréf 11. nóv.
(Db. 103).
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Styrkur til greiðslu leigukostnaðar fyrir Heilsugæslustöð Suðurnesja. Bæjarstjórinn í Keflavík
fer fram á f. h. sveitarfélaganna á Suðumesjum að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til
greiðslu kostnaðar við breytingar á húsnæði sem tekið hefur verið á leigu í Keflavík til
afnota fyrir HeilsugæslustÖð Suðumesja. — Bréf 22. nóv. (Db. 231).
Styrkur til greiðslu kostnaðár við námskeiðahald fyrir menntaskólakennara. Félag menntaskólakennara fer fram á aö veitt verði fé skv. fjárl. 1975 til þess að standa straum af
námskeiðum í uppeldis- og kennslufræðum fýrir menntaskólakennara og að veitt verði fé
skv. fjárl. 1975 til að standa straum af ársleyfum menntaskólakennara. — Bréf 26. nóv.
(Db. 232).
Styrkur til Heilsuræktarinnar Álfheimum 74. Heilbr.- og trmrn. mælir með að veittur verði
rekstrarstyrkur skv. fjárl. 1975 vegna Heilsuræktarinnar Álfheimum 74, Reykjavík. —
Bréf 6. des. (Db. 324).
Styrkur til Héraðsbókasafns Austur-Húnavatnssýslu. Stjórn Héraðsbókasafns Austur-Húnavatnssýslu fer fram á að veittur verði 300 þús. kr. styrkur vegna flutnings og skrásetningar á safninu. — Bréf 10. des. (Db. 410).
Styrkur til Héraðsbókasafnsins á Hvolsvelli. Magnús Runólfsson fer fram á f. h. bókasafnsnefndar Héraðsbókasafnsins á Hvolsvelli að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna
byggingar safnhúss. — Bréf 15. nóv. (Db. 160).
Styrkur til Héraðsspítalans á Blönduósi. Sýslumaður Húnavatnssýslu ritar fjvn. bréf varðandi
Héraðsspítalann á Blönduósi ög fjárveitingar skv. fjárl. 1975 til hans og vegna læknisbústaðar á Blönduósi. — Bréf ódagsett. (Db. 371).
Styrkur til Hjálparsveitar skáta í Hafnarfirði vegna kaupa á björgunarbílum.
1. Hjálparsveit skáta í Hafnarfirði fer fram á að fjvn. beiti sér fyrir að sveitinni verði
veittur styrkur vegna kaupa á tveimur björgunarbifreiðum. — Bréf 8. apríl. (Db.
835).
2. Forstöðumaður Alrftannavama ríkisins mælir með og fer fram á að Hjálparsveit
skáta t Hafnarfirði verði veittur styrkur vegna kaupa á tveimur björgunarbílum til
nota við björgunarstarfsemi. — Bréf 14. apríl. (Db. 818).
Styrkur til Iðnnemasambands íslands. Æskulýðsráð ríkisins sendir umsókn Iðnnemasambands íslands um fjárveitingu úr ríkissjóði skv. fjárl. fyrir 1976. — Bréflaust. (Db. 983).
Styrkur til íslendingafélagsinsíÁrósum. Stjóm íslendingafélagsins í Árósum fer fram á að
félaginu verði veittur styrkur til að koma upp húsnæöi fyrir starfsemi félagsins. — Bréf
13. febr. (Db. 606).
Styrkur til íslendingafélagsiris í Árósum o. fl. Menntmrn. sendir erindi íslendingafélagsins í
Árósum, þar sem farið et fram á styrk til þess að leigja húsnæði fyrir starfsemi félagsins,
erindi háskólarektofs varðandi þátttöku í starfi Norræna vatnafræðifélagsins, erindi
Sögufélags Austurlands, sem fer fram á 150 þús. kr. styrk skv. fjárl. 1975, erindi Aðalsteins Davíðssonar o. fl.,sem fara fram á styrk vegna útgáfu sænsk-íslenskrar orðabókar,
og erindi skólameistara Mertntaskólans að Laugarvatni, sem fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1975 svo aö unnt verði að ráða aðstoðarskólameistara við skólann. — Bréf 28.
nóv. (Db. 287).
Styrkur til íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn. Menntmm. sendir erindi íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn, þar sem farið er ffam á að félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl.
1975, að veittur verði 250 þús. kr. styrkur til eflingar bókasafni í Húsi Jóns Sigurðssonar
og að veittar verði 50 þús. kr. til greiðslu kostnaðar við kennslu fyrir íslensk böm í
Kaupmannahöfn. — Bréf 18. sept. (Db. 8).
Styrkur til íslenska bindindisfélagsins. Sjötíu og þrír þátttakendur í námskeiði íslenska
bindindisfélagsins, sem haldið var 1.—5. sept., fara fram á að félaginu verði veittur
styrkur sem nemi 1% af andvirði hvers selds vindlingapakka. — Bréf ódagsett. (Db. 2).
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Styrkur til íslenska dýrasafnsins. Kristján S. Jósefsson fer fram á að íslenska dýrasafninu
verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975 að upphæð 2500 þús. kr. — Bréf 22. nóv. (Db. 216).
Styrkur til íslenska mannfrœðifélagsins. Stjóm íslenska mannfræðifélagsins fer fram á að
félaginu verði áfram veittur styrkur skv. fjárl. 1975 eins og verið hefur. — Bréf 2. des.
(Db. 269).
Styrkur til íslenskra ungtemplara. íslenskir ungtemplarar fara fram á að þeim verði veittur
hærri styrkur skv. fjárl. 1975 en fyrirhugað er í fjárlagafrv. 1975. — Bréf 5. des. (Db.
325).
Styrkur til íþróttafélags fatlaðra. Formaður og ritari íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík fara
fram á að félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 7. nóv. (Db. 87).
Styrkur til íþróttakennarafélags íslands. Menntmm. sendir erindi íþróttakennarafélags
íslands, þar sem farið er fram á að félaginu verði veittur 100 þús. kr. styrkur skv. fjárl.
1975. — Bréf 18. sept. (Db. 7).
Styrkur til fþróttasambands íslands. Menntmm. framsendir og mælir með umsókn íþróttasambands íslands, þar sem farið er fram á að sambandinu verði veittur 20 millj. kr.
styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 18. sept. (Db. 5).
Styrkur til Jóns Gíslasonar. Jón Gíslason fer fram á að honum verði veittur 100 þús. kr.
styrkur skv. fjárl. 1975 vegna rannsókna á sunnlenska hreppafyrirkomulaginu. — Bréf 1.
ágúst. (Db. 15).
Styrkur til Jöklarannsóknafélags íslands. Sigurður Þórarinsson fer fram á að Jöklarannsóknafélagi íslands verði veittur 200 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 26. nóv.
(Db. 235).
Styrkur til Kammersveitar Reykjavíkur.
1. Framkvæmdastjóri Kammersveitar Reykjavíkur fer fram á að sveitinni verði veittur
styrkur skv. fjárl. 1975. Jafnframt er bent á fleira sem gæti orðið frjálsri innlendri
tónlistarstarfsemi að liði. — Bréf 12. júlí. (Db. 98).
2. Þorkell Helgason ítrekar fyrri umsókn um styrk til handa Kammersveit Reykjavíkur
skv. fjárl. 1975. — Bréf 3. des. (Db. 352).
3. Porkell Helgason ítrekar f. h. Kammersveitar Reykjavíkur fyrri umsókn um styrk
skv. fjárl. 1975. — Bréf 3. des. (Db. 433).
Styrkur til KFUM og KFUK.
1. Ámi Sigurjónsson formaður KFUM ítrekar fyrri umsóknir KFUM og KFUK um að
félögunum verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975 að upphæð 2 millj. kr. — Bréf 11.
nóv. (Db. 119).
2. Formaður Sumarstarfs KFUK sendir fjvn. samrit af bréfí menntmm. og fjvn. varðandi umsókn um styrk skv. fjárl. 1976 vegna starfsemi KFUK í Vindáshlíð. — Bréf
13. maí. (Db. 967).
Styrkur til Krabbameinsfélags íslands. Formaður Krabbameinsfélags fslands fer fram á að
félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975, sem svari til 1% af útsöluverði seldra
vindlinga, vegna starfsemi félagsins, en til vara að félagið fái til umráða eina krónu af
hverjum seldum vindlingapakka. — Bréf 22. nóv. (Db. 205).
Styrkur til Kvenréttindafélags fslands. Formaður Kvenréttindafélags fslands þakkar veittan
styrk skv. fjárl. 1975. — Bréf 27. jan. (Db. 533).
Styrkur til Landakotsskólans í Reykjavík. Skólastjóri Landakotsskólans í Reykjavík fer fram
á að skólanum verði veittur 1.8 millj. kr. rekstrarstyrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 30.
sept. (Db. 19).
Styrkur til Landakotsspítalans í Reykjavík. Logi Guðbrandsson fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1975 vegna ýmissa framkvæmda við Landakotsspítalann í Reykjavík. — Bréf
12. nóv. (Db. 140).
Albt. 1974. A. (96. löeeiafarbinel.
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Styrkur til Landssambands hestamannafélaga. Formaður Landssambands hestamannafélaga
fer fram á aö sambandinu veröi veittur 500 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 22.
nóv. (Db. 230).
Styrkur til Leikfélags Akureyrar.
1. Stjóm Félags íslenskra leikara mælir meö því, aö fjárveiting til Leikfélags Akureyrar
skv. fjárl. 1975 hækki verulega frá því sem veriö hefur. — Bréf 14. nóv. (Db. 161).
2. Leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar sendir fjvn. fjárhagsáætlun félagsins fyrir árið
1975 og fer jafnframt fram á að fjárveiting til félagsins skv. fjárl. 1975 hækki verulega frá því sem verið hefur. — Bréf 22. nóv. (Db. 265).
Styrkur til Leikfélags Reykjavíkur. Leikhússtjóri Leikfélags Reykjavíkur sendir fjvn. afrit af
erindum sínum til fjmm. og menntmm. varðandi styrk til félagsins skv. fjárl. 1975. —
Bréf 8. febr. (Db. 583).
Styrkur til Minjasafnsins á Akureyri. Ármann Dalmannsson o. fl. fara fram á f. h. stjómar
Minjasafnsins á Akureyri að safninu verði veittur 5 millj. kr. byggingarstyrkur skv. fjárl.
1976. — Bréf 12. mars. (Db. 697).
Styrkur til Myndlistarskólans í Reykjavík. Skólastjóri og stjómarformaður skólafélags
Myndlistarskólans í Reykjavík fara fram á að skólanum verði veittur 840 þús. kr. styrkur
skv. fjárl. 1975 og senda jafnframt reikninga skólans fyrir árið 1973. — Bréf 11. okt.
(Db. 33).
Styrkur til náttúrugripadeildar Byggðasafns Borgarfjarðar. Bjami Bachmann fer fram á að
náttúrugripadeild Byggðasafns Borgarfjarðar verði veittur 500 þús. kr. styrkur skv. fjárl.
1975. — Bréf 25. júní. (Db. 16).
Styrkur til Náttúrugripasafns Akureyrar. Stjórn Náttúrugripasafnsins á Akureyri fer fram á
að safninu verði veittur 500 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 22. nóv. (Db. 228).
Styrkur til Náttúrulœkningafélags íslands. Heilbr.- og trmm. mælir með því, að Náttúmlækningafélagi íslands verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975 til byggingar nýs heilsuhælis í
Hveragerði. — Bréf 13. des. (Db. 421).
Styrkur til Norðurflugs sf. vegna sjúkraflugs og Grímseyjarflugs.
1. Sigurður Aðalsteinsson fer fram á f. h. Norðurflugs sf. að félaginu verði veittur 500
þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 til að halda uppi sjúkraflugi og 600 þús. kr. vegna
Grímseyjarflugs. — Bréf 13. nóv. (Db. 133).
2. Oddviti Grímseyjarhrepps fer fram á að Norðurflugi sf. verði veittur styrkur skv.
fjárl. 1975 vegna Grímseyjarflugs. — Bréf 26. nóv. (Db. 313).
Styrkur til Rannsóknastofu Norðurlands. Jóhannes Sigvaldason fer fram á f. h. Ræktunarfélags Norðurlands að Rannsóknastofu Norðurlands verði veittur 750 þús. kr. styrkur skv.
fjárl. 1975. — Bréf 19. nóv. (Db. 190).
Styrkur til Rannsóknastöðvarinnar Kötlu á Víkurbakka í Eyjafirði. Jóhannes Sigvaldason fer
fram á að veittur verði 200 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 vegna Rannsóknastöðvarinnar Kötlu á Víkurbakka í Eyjafirði. — Bréf 23. nóv. (Db. 390).
Styrkur til Rauðsokkahreyfingarinnar. Guðrún Einarsdóttir o. fl. fara fram á f. h. Rauðsokkahreyfingarinnar að hreyfingunni verði veittur 250 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975.
— Bréf 26. sept. (Db. 12).
Styrkur til Sambands íslenskra lúðrasveita. Formaður Sambands íslenskra lúðrasveita fer
fram á að sambandinu verði veittur 1945 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 20.
sept. (Db. 9).
Styrkur til Sigfúsar Halldórssonar. Sigfús Halldórsson tónskáld þakkar fjvn. sér veittan styrk
og fer jafnframt fram á að honum verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 22. nóv.
(Db. 248).
Styrkur til SÍNE. Stjóm SÍNE fer fram á að sambandinu verði veittur 150 þús. kr. styrkur
skv. fjárl. 1975. — Bréf 17. des. (Db. 481).

Þskj. 859

Erindaskrá

1931

Styrkur til Sjálfsbjargar — landssambands fatlaðra. Stjóm Sjálfsbjargar — landssambands
fatlaðra fer fram á að styrkur til félagsins skv. fjárl. 1975 verði 4500 þús. kr. — Bréf 10.
des. (Db. 687).
Styrkur til Sjóminjafélags íslands. Stjóm Sjóminjafélags íslands fer fram á að félaginu verði
veittur 1 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 til þess að vinna að varðveislu gamalla báta og
annarra sjóminja. — Bréf 16. des. (Db. 443).
Styrkur til Skáksambands íslands. Gunnar Gunnarsson fer fram á að Skáksambandi íslands
verði veittur 1400 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 24. okt. (Db. 117).
Styrkur til Skógrœktarfélags íslands. Formaður Skógræktarfélags íslands sendir ályktun aðaifundar félagsins s. 1. haust, þar sem m. a. þeim tilmælum er beint til fjvn., að fjárveiting
skv. fjárl. 1975 til félagsins hækki verulega frá því sem nú er. — Bréf 26. nóv. (Db. 236).
Styrkur til snjóbílsferða.
1. Sýslumaður Húnavatnssýslu fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna
rekstrar snjóbíls fyrir Austur-Húnavatnssýslu. — Bréf 4. des. (Db. 330).
2. Láms Jónsson, 4. þm. Norðurl. e., sendir og mælir með erindi Baldurs Sigurðssonar
á Akureyri, sem fer fram á að honum verði veittur styrkur skv. fjárl. 1975 vegna
rekstrar snjóbíls til sjúkraflutninga o. fl. — Bréf 2. des. (Db. 276).
3. Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps fer ffam á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975
vegna rekstrar snjóbíls og vetrarferða í hreppnum. — Bréf 6. nóv. (Db. 113).
4. Bæjarstjórinn á Dalvík fer fram á að veittur verði 150 þús. kr. styrkur skv. fjárl.
1975 vegna snjóbílsferða fyrir Dalvíkurlæknishérað. — Bréf 12. des. (Db. 440).
5. Þorsteinn Sveinsson fer fram á að veittur verði 300 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975
vegna snjóbílsferða yfir Fjarðarheiði. — Bréf 13. des. (Db. 439).
6. Ámi Sigurbjömsson fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna rekstrar snjóbifreiðar á Fljótsdalshéraði. — Bréf 11. des. (Db. 426).
7. Ingi Tryggvason, 6. þm. Norðurl. e., fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna
rekstrar snjóbíls í Hálshreppi í Þingeyjarsýslu. — Bréf 17. des. (Db. 456).
8. Samgm. sendir erindi bæjarstjórans á Seyðisfirði, þar sem farið er fram á að veitt
verði fé skv. fjárl. 1975 vegna vetrarferða yfir Fjarðarheiði, svo og erindí sjúkrahússtjómar Hólmavíkurlæknishéraðs, þar sem farið er fram á styrk vegna rekstrar
snjóbíls sem er í eigu læknishéraðsins. — Bréf 6. nóv. (Db. 84).
9. Sveinn Sigurbjamarson fer fram á að veittur verði 950 þús. kr. styrkur skv. fjárl.
1975 vegna vetrar- og snjóbílsferða yfir Oddsskarð. — Bréf 30. nóv. (Db. 271).
10. Sigfús Kristinsson fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1975 vegna rekstrar snjóbíls
á leiðinni milliReyðarfjarðar og Egilsstaða um Fagradal. — Bréf 27. nóv. (Db. 354).
11. Halldór Ásgrímsson, 5. þm. Austf., fer fram á f. h. Sigfúsar Kristinssonar að veittur
verði styrkur skv. fjárl. 1975 til þess að halda uppi vetrarsamgöngum miili Stöðvarfjarðar, Fáskrúðsfjarðar og Egilsstaða. — Bréf 11. nóv. (Db. 234).
12. Sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975
vegna rekstrar snjóbíls fyrir hreppinn. — Bréf 1. des. (Db. 353).
13. Bjami Aðalgeirsson fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. vegna rekstrar
snjóbifreiðar fyrir Þórshafnariæknishérað. — Bréf 13. des. (Db. 977).
14. Kristján Ármannsson fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. vegna rekstrar
snjóbifreiðar fyrir öxarfjarðarhérað. — Bréf 12. des. (Db. 978).
Styrkur til Stefáns Einarssonar verkfræðings. Menntmrn. sendir og mælir með erindi Stefáns
Einarssonar verkfræðings, þar sem farið er fram á að honum verði veittur 250 þús. kr.
styrkur til að rita kennslu- og handbók um hljóðeðlisfræði. — Bréf 13. des. (Db. 442).
Styrkur til Surtseyjarfélagsins. Menntmm. sendir erindi Surtseyjarfélagsins, þar sem faríð er
fram á að félaginu verði veittur 400 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 9. okt. (Db.
23).
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Styrkur til Sveinbjamar Beinteinssonar. Sveinbjöm Beinteinsson fer fram á að honum verði
veittur fræðimannsstyrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 15. nóv. (Db. 139).
Styrkur til Ungmennafélags íslands. Framkvæmdastjóri Ungmennafélags íslands fer fram á
að veittar verði 7.5 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna starfsemi félagsins. — Bréf 6. nóv.
(Db. 96).
Styrkur til veiðimálanefndar. Ámi Jónasson fer fram á f. h. veiðimálanefndar að nefndinni
verði veittar 9 millj. kr. skv. fjárl. 1975, en í fjárlagafrv. 1975 er gert ráð fyrir fjárveitingu að upphæð 4 millj. kr. — Bréf 26. nóv. (Db. 229).
Styrkur til Verslunarskóla íslands.
1. Menntmm. sendir fjvn. umsögn um fjármál Verslunarskóla íslands. — Bréf 4. nóv.
(Db. 71).
2. Formaður skólanefndar Verslunarskóla íslands ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingar
til skólans skv. fjárl. 1975. — Bréf 2. des. (Db. 286).
Styrkur til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss. Stjóm Zontaklúbbsins á Akureyri fer
fram á að klúbbnum verði veittur 200 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1976 vegna framkvæmda við Nonnahús. — Bréf 30. apríl. (Db. 954).
Styrkur til Æðarrœktarfélags Islands. Stjóm Æðarræktarfélags íslands fer fram á að félaginu
verði veittur 100 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 6. des. (Db. 398).
Styrkur til Æskulýðsnefndar Norður-Þingeyjarsýslu. Æskulýðsnefnd Norður-Þingeyjarsýslu
fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna starfsemi nefndarinnar. — Bréf
2. des. (Db. 347).
Styrkur til Æskulýðssambands íslands. Jónas Sigurðsson fer fram á að Æskulýðssambandi
íslands verði veittur 700 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975. — Bréf 15. nóv. (Db. 170).
Styrkur vegna aksturs skólabarna. Framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga fer
fram á að veittar verði 175 millj. kr. skv. fjárl. 1975 vegna aksturs skólabama vegna
skólasóknar, en skv. grunnskólalögum ber rikissjóði að endurgreiða sveitarfélögum útlagðan kostnað vegna aksturs nemenda. — Bréf 2. des. (Db. 295).
Styrkur vegna byggingar fœranlegrar heykögglaverksmiðju. Gísli Pálsson o. fl. fara firam á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 að upphæð allt að 10 millj. kr. vegna kaupa á
færanlegri heykögglaverksmiðju fyrir Norðlendingafjórðung. — Bréf 27. nóv. (Db. 306).
Styrkur vegna endurbóta og nýrra framkvæmda við skrúðgarðinn Hellisgerði í Hafnarfirði.
Stjóm Málfundafélagsins Magna og stjóm garðráðs Hellisgerðis í Hafnarfirði fara fram á
að veittur verði 2 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 vegna endurbóta og nýrra framkvæmda í skrúðgarðinum Hellisgerði í Hafnarfirði. — Bréf 13. nóv. (Db. 165).
Styrkur vegna heimildasöfnunar til kvennasögu íslands. Else Mia Einarsdóttir, Svanlaug
Baldursdóttir o. fl. fara fram á að veittur verði 500 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 til
greiðslu kostnaðar við heimildasöfnun til sögu íslenskra kvenna — kvennasögusafns
Islands. — Bréf 1. okt. (Db. 13).
Styrkur vegna norrœnu músíkdaganna í Reykjavík 1976. Tónskáldafélag íslands fer fram á
að veittur verði 500 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1976 til að standa straum af kostnaði við
norrænu músíkdagana í Reykjavík sumarið 1976. — Bréf 12. apríl. (Db. 796).
Styrkur vegna sjúkraflugs frá Vestmannaeyjum. Bjami Jónasson, Brekkugötu 1 í Vestmannaeyjum, fer fram á að honum verði veittur 500 þús. kr. styrkur skv. fjárl. vegna
rekstrar sjúkraflugvélar frá Vestmannaeyjum. — Bréf 20. sept. (Db. 3).
Styrkur vegna skíðalyftanna á ísafirði. Guðmundur Sveinsson biður um að fá upplýsingar um
afgreiðslu á beiðni sinni um rekstrarstyrk vegna skíðalyftanna á ísafírði. — Bréf 3. febr.
(Db. 555).
Styrkur vegna útgáfu héraðsritsins Húnavöku. Ungmennasamband Austur- Húnvetninga fer
fram á að sambandinu verði veittur 50 þús. kr. styrkur vegna útgáfu héraðsritsins Húnavöku. — Bréf ódagsett. (Db. 169).
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Styrkur vegna útgáfu Ætta Þingeyinga. Jónas Kristjánsson fer fram á f. h. Sögunefndar Þingeyinga að nefndinni verði veittur 250 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 til að standa straum
af kostnaði við ritið Ættir Þingeyinga. — Bréf 25. nóv. (Db. 233).
Styrkur vegna varðveislu og endumýjunar tiltekinna húsa á ísafirði. Bæjarstjórinn á ísafirði
fer fram á að veittur verði 1 millj. kr. styrkur vegna varðveislu og endumýjunar tiltekinna bygginga á ísafirði sem friðlýstar hafa verið í samræmi við 26. gr. þjóðminjalaga
skv. ályktun bæjarstjórnar ísafjarðar 16. jan. — Bréf 17. febr. (Db. 616).
Styrkur vegna Vatnsveitu Vestmannaeyja. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum sendir fjvn. afrit
af erindi sínu til félmm. ásamt fskj., þar sem farið er fram á aukinn stuðning við Vatnsveitu Vestmannaeyja. — Bréf 8. nóv. (Db. 100).
Styrkur vegna vélskóla á Siglufirði. Pálmi Jónsson, 2. þm. Norðurl. v., fer fram á að veitt
verði fé skv. fjárl, 1975 til greiðslu rekstrarkostnaðar við deild frá Vélskóla íslands sem
starfrækt er á Siglufirði. — Bréf 27. nóv. (Db. 249).
Styrkur vegna þátttöku í Ólympíuleikjum. Menntmm. framsendir og mælir með umsókn
Ólympíunefndar íslands, þar sem farið er fram á aö veittur verði 1 millj. kr. styrkur skv.
fjárl. 1975 vegna þátttöku af hálfu íslands í Ólympíuleikjum sem fram eiga að fara í
Montreal í Kanada árið 1976. — Bréf 18. sept. (Db. 6).
Styrkur vegna æskulýðsstarfsemi í Norður-Þingeyjarsýslu. Sigurgeir ísaksson fer fram á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 til stuðnings æskulýðsstarfsemi í Norður-Þingeyjarsýslu. — Bréf 2. des. (Db. 412).
Stýrimannaskóli Islands, sjá: Fjárveiting til Fiskvinnsluskóla, Sjóvinnuskóli íslands 6.
Stœkkun Áburðarverksmiðju ríkisins.
1. Umsögn Búnaðarfélags íslands um till. til þál. um stækkun Áburðarverksmiðju
ríkisins. — Bréf 27. jan. (Db. 518).
2. Umsögn Stéttarsambands bænda um sömu till. til þál. — Bréf 30. jan. (Db. 542).
Stöðvarfjörður, sjá: Bygging heilsugæslustöðvar að Búðum, Styrkur til snjóbílsferða 11.
Suðureyri, sjá Skólabyggingar o. fl. á.
Suðurfjarðahreppur, sjá Hafnargerðir og lendingarbætur 2, 4.
Suður-Fossá, sjá Virkjun.
Suðumes, sjá: Framkvæmdasjóður, Styrkur til greiðslu leigukostnaðar.
Surtseyjarfélagið, sjá Styrkur til.
Súðavík, sjá Hafnargerðir og lendingarbætur 9.
Svartá, sjá Stíflugerð í.
Svartárvatn, sjá Fyrirhleðsla við.
Svava Jakobsdóttir, sjá Varaþingmenn 56—57, 59—60.
Svefneyjar, sjá Ferjubryggjur í.
Sveina Sveinsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 15—16.
Sveinbjöm Beinteinsson, sjá Styrkur til.
Sveinn Sigurbjamarson, sjá Styrkur til snjóbílsferða 9.
Sveitarstjórnarlög.
1. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir ályktun bæjarstjórnarinnar þar frá 8. apríl, þar
sem mótmælt er tilteknum ákvæðum í frv. til 1. um breyt. á sveitarstjómarlögum, nr.
58/1961, þ. e. um lögfestingu landshlutasamtaka. — Bréf 9. apríl. (Db. 751).
2. Bæjarstjórinn á Siglufirði sendir ályktun bæjarstjómar Siglufjarðar frá 19. apríl um
sama frv. — Bréf 20. apríl. (Db. 828).
Sverrir Bergmann, sjá Varaþingmenn 93—98.
Sverrir Hermannsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 10, 18, Varaþingmenn 74—75.
Sýslufélög, sjá Tekjustofnar.
Sænsk-íslensk orðabók, sjá Styrkur til íslendingafélagsins í Árósum o. fl.
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Söfnun íslenskra þjóðlaga.
1. Njáll Sigurðsson og Hreinn Steingrímsson fara fram á að þeim verði veittur styrkur
skv. fjárl. 1976 til þess að vinna að söfnun íslenskra þjóðlaga um eins árs skeið. —
Bréf 30. apríl. (Db. 909).
2. Njáll Sigurðsson og Hreinn Steingrímsson senda menntmn. Nd. afrit af bréfi sínu til
fjvn., þar sem þeir fara fram á styrk vegna söfnunar íslenskra þjóðlaga. — Bréflaust.
(Db. 910).
Sögufélag Austurlands, sjá Styrkur til íslendingafélagsins í Árósum o. fl.
Sögunefnd Þingeyinga, sjá Styrkur vegna útgáfu Ætta Þingeyinga.
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, sjá Samræmd vinnsla sjávarafla 2.
Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda, sjá: Ráðstafanir í sjávarútvegi 4, Ráðstöfun gengishagnaðar í þágu sjávarútvegsins 3.
Söluskattur.
1. Umsögn samgrn. um frv. til 1. um álagningu farmiðagjalds og um breyt. á 1. nr.
10/1960, um söluskatt. — Bréf 5. des. (Db. 323).
2. Umsögn Ferðamálaráðs um sama frv. — Bréf 19. des. (Db. 480).
— Sjá einnig: Aðflutningsgjöld og, Endurgreiðsla innflutningsgjalda og, Ráðstafanir í
efnahagsmálum, Ráðstafanir vegna snjóflóða.
Sörli Hjálmarsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 17.
Tálknafjörður, sjá: Bygging íþróttahúss, Frágangur lóðar bamaskólans á.
Tekjuskattur og eignarskattur. Hinrik Konráðsson sendir f. h. verkalýðsfélaganna Jökuls,
Stjörnunnar, Aftureldingar og Verkalýðsfélags Stykkishólms — allra á Snæfellsnesi —
áskorun um að samþykkja frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 68/1971, um tekjuskatt og eignarskatt (91. mál). — Bréf 14. febr. (Db. 619). — Sjá einnig Ráðstafanir í efnahagsmálum.
Tekjustofnar sveitarfélaga.
1. Umsögn stjómar Landssambands hestamannafélaga um frv. til 1. um breyt. á 1. nr.
8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga. — Bréf 24. mars. (Db. 748).
2. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 16. apríl. (Db. 825).
— Sjá einnig Ráðstafanir í efnahagsmálum.
Tekjustofnar sýslufélaga. Sýslunefnd Norður-Múlasýslu skorar á Alþingi að samþykkja till.
til þál. um aukna tekjustofna sýslufélaga. — Bréf 9. maí: (Db. 952).
Tilraunastöð Háskólans, sjá Fjárlög 1975 71.
Tollskrá, sjá Ráðstafanir í efnahagsmálum.
Tómas Árnason, sjá Varaþingmenn 99—100.
Tónleikahald fyrir skóla. Stjórn Félags íslenskra tónlistarmanna sendir fjvn. bréf ásamt fskj.
varðandi nauðsyn þess að koma á föstu tónleikahaldi fyrir skóla og fjárveitingar í því
skyni. — Bréf 11. des. (Db. 417).
Tónlistarskólar, sjá: Fjárhagslegur stuðningur við, Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna ýmissa.
Tónlistarskólinn í Reykjavík, sjá Bygging húss fyrir.
Tónlistarstarfsemi, sjá: Bygging húss fyrir, Fjárhagslegur stuðningur við, Tónlistarskóli,
Styrkur til.
Tónskáld við Sinfóníuhljómsveit íslands. Tónskáldafélag íslands skorar á Alþingi að stofna
hið fyrsta stöðu fyrir tónskáld við Sinfóníuhljómsveit íslands. — Bréf 8. mars. (Db.
672—674).
Tónskáldafélag íslands, sjá: Styrkur til norrænu, Tónskáld við Sinfóníuhljómsveit.
Tryggingastofnun ríkisins, sjá: Almannatryggingar 3—4, Atvinnuleysistryggingar 5, Eftirlaun og styrktarfé 14, Fæðingarorlof 2, Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna 2.
Tæknihjálp Sameinuðu þjóðanna, sjá Fjárlög 1975 25.
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Tœknistofnun Vestfirðinga. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um frv. til 1. um
Tæknistofnun Vestfirðinga. — Bréf 30. jan. (Db. 538).
Umferðarlög. Klemenz Erlingsson sendir ályktun aðalfundar Vörubílstjórafélagsins Mjölnis
í Ámessýslu, þar sem lýst er andstöðu við tiltekin ákvæði i frv. til 1. um breyt. á umferðarlögum nr. 40/1968, sbr. 1. nr. 23/1972 og 1. nr. 25/1974. — Bréf ódagsett. (Db. 972).
Umferðarráð, sjá Fjárlög 1975 7.
Umhverfismál, sjá Ráðstefna Alþjóðaþingmannasambandsins um.
Ungmennafélag íslands, sjá Styrkur til.
Ungmennasamband Eyjafjarðar, sjá Bygging íþróttamannvirkja.
Unnur Bjarklind fer fram á að hún verði fastráðin sem starfsmaður Alþingis. — Bréf 5. nóv.
(Db. 176).
Uppbygging Garðyrkjuskóla ríkisins.
1. Formaður Garðyrkjufélags íslands sendir ályktun stjórnarfundar félagsins 7. nóv.,
þar sem farið er fram á að fjárveitingar skv. fjárl. 1975 vegna uppbyggingar Garðyrkjuskóla ríkisins aukist verulega frá því sem verið hefur. — Bréf 11. nóv. (Db.
102).
2. Félag garðyrkjumanna fer fram á að veitt verði rífleg fjárveiting skv. fjárl. 1975 svo
unnt reynist að hraða uppbyggingu Garðyrkjuskóla ríkisins í Hveragerði. — Bréf 16.
nóv. (Db. 163).
3. Námsskrárnefnd í skrúðgarðyrkju fer fram á að veitt verði nauðsynlegt fé skv. fjárl.
1975 vegna framkvæmda við Garðyrkjuskóla ríkisins. — Bréf 10. nóv. (Db. 151).
Utanríkisráðuneyti, sjá: Alþjóðasamningur um fjarskipti, Alþjóðaþingmannasamband
1—2, Ávarp Frank E. Moss, Fjárlög 1975 35, 72—73, Fríverslunarsamtök 1—2.
Útbreiðsla sjónvarps.
1. Umsögn póst- og símamálastjórnar um till. til þál. um útbreiðslu sjónvarps. — Bréf
20. febr. (Db. 608).
2. Umsögn útvarpsstjóra um sömu till. til þál. — Bréf 19. febr. (Db. 600).
Útflutningsmiðstöð iðnaðarins, sjá Ráðstafanir til spamaðar á gjaldeyri 3.
Útgáfustarfsemi heimspekideildar Háskóla íslands, sjá Fjárlög 1975 21—22.
Úthlutun viðbótarritlauna.
1. Fjórir rithöfundar fara fram á að fram fari endurmat og samanburður á bókmenntaframlagi þeirra rithöfunda, sem laun fengu við úthlutun söluskattsfjár til rithöfunda í
desember 1973, og hinna, sem engin laun fengu á sama tíma. — Bréf 20. ágúst. (Db.
53).
2. Sextán íslenskir rithöfundar, sem gefið hafa út verk á árunum 1970—1973, mótmæla
vinnubrögðum úthlutunamefndar viðbótarritlauna og skora á Alþingi og menntmrh.
að láta fara fram sem fyrst endurmat á störfum nefndarinnar árin 1973 og 1974. —
Bréf 15. febr. (Db. 665).
3. Jóhannes Helgi rithöfundur skýrir hvers vegna frétt um mótmæh 16 rithöfunda gegn
vinnubrögðum úthlutunamefndar viðbótarritlauna birtist í blöðum áður en erindið
var sent Alþingi. — Bréf 10. mars. (Db. 669).
Útivistarmiðstöð á Norðurlandi, sjá Heilsuræktar- og.
Útvarp og sjónvarp frá fundum breska þingsins. Breski ræðismaðurinn í Reykjavík skýrir frá
atkvæðagreiðslu í breska þinginu um heimild til að útvarpa og sjónvarpa beint frá fundum þingsins. — Bréf ódagsett. (Db. 657).
Útvarpslög. Umsögn útvarpsstjóra um frv. til 1. um breyt. á útvarpslögum nr. 10/1971. —
Bréf 3. apríl. (Db. 732).
Útvarpsstjóri, sjá: Bætt skilyrði hljóðvarps- og, Útbreiðsla sjónvarps 2, Útvarpslög.
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Útvegsbanki íslands, sjá: Breytingar á reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála
1, Happdrættislán ríkissjóðs 1.

Varanleg gatnagerð í þéttbýli og rykbinding þjóðvega.
1. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um till. til þál. um aukinn stuðning við
varanlega gatnagerð í þéttbýli og rykbindingu þjóðvega. — Bréf 11. febr. (Db. 588).
2. Hreppsnefnd Hafnarhrepps mælir með samþykkt sömu till. til þál. — Bréf 10. des.
(Db. 411).
3. Umsögn Vegagerðar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 19. febr. (Db. 602).
Varanlegt slitlag á gatnakerfi Húsavíkurkaupstaðar. Bæjarritarinn á Húsavík sendir fjvn.
ljósrit af bréfi sínu til Vegagerðar ríkisins varðandi 10 ára áætlun kaupstaðarins um að
leggja varanlegt slitlag á gatnakerfi bæjarins og samvinnu við Vegagerð ríkisins um það.
— Bréf ódagsett. (Db. 126).
Varaþingmenn.
1. Bjamfríður Leósdóttir. Jónas Ámason, 5. þm. Vesturl., tilkynnir að vegna annarra
starfa geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að 2. varamaður
Alþb. í Vesturlandskjördæmi, Bjamfríður Leósdóttir, taki sæti á Alþingi í fjarveru
hans. — Bréf 24. jan. (Db. 505).
2. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá Jónasi Ámasyni, 5. þm.
Vesturl. — Bréf 24. jan. (Db. 510).
3. Skúli Alexandersson tilkynnir að hann geti ekki tekið sæti á Alþingi í stað Jónasar
Ámasonar, 5. þm. Vesturl. — Símskeyti 24. jan. (Db. 511).
4. Yfirkjörstjóm Vesturlandskjördæmis tilkynnir að Bjamfríður Leósdóttir sé réttkjörin 2. varamaður Alþb. í Vesturlandskjördæmi. — Símskeyti 27. jan. (Db. 527).
5. Bogi Þórðarson. Formaður þingflokks framsóknarmanna tilkynnir að Steingrímur
Hermannsson, 2. þm. Vestf., geti ekki sinnt þingstörfum um sinn vegna ferðar til
útlanda. Sé því óskað eftir að 2. varamaður Framsfl., Bogi Þórðarson, taki sæti á
Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 17. mars. (Db. 687).
6. Forseti Ed. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá formanni þingflokks framsóknarmanna. — Bréf 17. mars. (Db. 690).
7. Ólafur Þ. Þórðarson tilkynnir að hann geti ekki tekið sæti Steingríms Hermannssonar, 2. þm. Vestf., á Alþingi að þessu sinni. — Símskeyti 17. mars. (Db. 691).
8. Bogi Þórðarson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 692).
9. Drengskaparheit Boga Þórðarsonar um að halda stjómarskrá landsins. — (Db. 694).
10. Bragi Sigurjónsson. Benedikt Gröndal, 2. landsk. þm., tilkynnir að þar sem hann sé
á fömm til útlanda til þess að sitja hafréttarráðstefnu í Genf geti hann ekki sinnt
þingstörfum um sinn. Oski hann því eftir að varamaður, Bragi Sigurjónsson bankaútibússtjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 21. mars. (Db. 700).
11. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafí fyrrgreint bréf frá Benedikt Gröndal, 2. landsk.
þm. — Bréf 21. mars. (Db. 716).
12. Eyjólfur Sigurðsson. Gylfí Þ. Gíslason, 9. þm. Reykv., tilkynnir að vegna meiðsla
geti hann ekki sinnt þingstörfum næstu daga. Óski hann því eftir að 2. varamaður,
Eyjólfur Sigurðsson prentari, taki sæti á Alþingi í forföllum hans. — Bréf 3. des.
(Db. 290).
13. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá Gylfa Þ. Gíslasyni, 9. þm.
Reykv. — Bréf 3. des. (Db. 293).
14. Bjöm Jónsson tilkynnir að vegna anna geti hann ekki tekið sæti Gylfa Þ. Gíslasonar,
9. þm. Reykv., á Alþingi. — Bréf 3. des. (Db. 294).

Þskj. 859

Erindaskrá

1937

15. Geirþrúður Hildur Bemhöft. Jóhann Hafstein, 6. þm. Reykv., tilkynnir að þar sem
hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum og verði fjarverandi næstu vikur
geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Geirþrúður Hildur Bernhöft, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 15. okt. (Db. 37).
16. Ritari þingflokks sjálfstæðismanna tilkynnir að þar sem Pétur Sigurðsson, 8. þm.
Reykv., sé veikur í sjúkrahúsi sé þess óskað, að varamaður, Geirþrúður Hildur
Bemhöft, taki sæti á Alþingi í forföllum hans. — Bréf 26. febr. (Db. 629).
17. Ellert B. Schram, 11. þm. Reykv., tilkynnir að vegna utanfarar geti hann ekki sótt
þingfundi um sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Geirþrúður Hildur Bernhöft,
taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 14. maí. (Db. 981).
18. Guðmundur G. Þórarinsson. Varaformaður þingflokks framsóknarmanna tilkynnir
að Þórarinn Sigurjónsson, 2. þm. Sunnl., geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni af
persónulegum ástæðum. Sé því óskað eftir að varamaður, Guðmundur G. Þórarinsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 11. apríl. (Db. 772).
19. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá varaformanni þingflokks
framsóknarmanna. — Bréf 11. apríl. (Db. 774).
20. Guðmundur G. Þórarinsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 776).
21. Drengskaparheit Guðmundar G. Þórarinssonar um að halda stjórnarskrá landsins.
— (Db. 777).
22. Guðrún Benediktsdóttir. Varaformaður þingflokks framsóknarmanna tilkynnir að
Páll Pétursson, 3. þm. Norðurl. v., skýri frá að vegna anna geti hann ekki sinnt
þingstörfum um sinn. Því sé óskað eftir að varamaður, Guðrún Benediktsdóttir, taki
sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 30. apríl. (Db. 900).
23. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá varaformanni þingflokks
framsóknarmanna. — Bréf 30. apríl. (Db. 902).
24. Guðrún Benediktsdóttir sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 907).
25. Drengskaparheit Guðrúnar Benediktsdóttur um að halda stjórnarskrá landsins. —
(Db. 908).
26. Gunnar J. Friðriksson. Formaður þingflokks sjálfstæðismanna tilkynnir að þar sem
Ellert B. Schram, 11. þm. Reykv., sé á förum til útlanda í opinberum erindum sé þess
óskað, að 2. varamaður, Gunnar J. Friðriksson iðnrekandi, taki sæti á Alþingi í
fjarveru hans. — Bréf 28. jan. (Db. 524).
27. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá formanni þingflokks sjálfstæðismanna. — Bréf 28. jan. (Db. 525).
28. Geirþrúður Hildur Bemhöft tiikynnir að hún geti ekki tekið sæti Ellerts B. Schram,
11. þm. Reykv. — Bréf 28. jan. (Db. 522).
29. Gunnar J. Friðriksson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 523).
30. Drengskaparheit Gunnars J. Friðrikssonar um að halda stjómarskrá landsins. —
Bréflaust. (Db. 521).
31. Gunnar Sveinsson. Formaður þingflokks Framsfl. tilkynnir að þar sem Jón Skaftason, 4. þm. Reykn., sé staddur erlendis í opinberum erindum sé þess óskað, að
varamaður, Gunnar Sveinsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 28. okt.
(Db. 40).
32. Gunnar Sveinsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 43).
33. Drengskaparheit Gunnars Sveinssonar um að halda stjómarskrá landsins. — (Db.
46).
34. Halldór Blöndal. Ritari þingflokks Sjálfstfl. tilkynnir að þar sem Láms Jónsson, 4.
þm. Norðurl. e., sé staddur erlendis í opinberum erindum sé óskað eftir að varamaður, Halldór Blöndal, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 29. okt. (Db. 39).
35. Halldór Blöndal sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 42).
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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36. Hannes Baldvinsson. Ragnar Amalds, 5. þm. Norðurl. v., skýrir frá aö vegna utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því
eftir að varamaður, Hannes Baldvinsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf
31. jan. (Db. 541).
37. Forseti Ed. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá Ragnari Arnalds, 5. þm.
Norðurl. v. — Bréf 31. jan. (Db. 550).
38. Hannes Baldvinsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 551).
39. Heimir Hannesson. Formaður þingflokks Framsfl. tilkynnir að þar sem Stefán Valgeirsson, 3. þm. Norðurl. e., sé veikur í sjúkrahúsi sé óskað eftir að 3. varamaður,
Heimir Hannesson, taki sæti á Alþingi í forföllum hans. — Bréf 27. jan. (Db. 507).
40. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá formanni þingflokks Framsfl.
— Bréf 27. jan. (Db. 512).
41. Kristján Ármannsson tilkynnir að hann geti ekki tekið sæti á Alþingi í forföllum
Stefáns Valgeirssonar, 3. þm. Norðurl. e. — Símskeyti 26. jan. (Db. 513).
42. Hilmar Daníelsson tilkynnir að hann geti ekki tekið sæti Stefáns Valgeirssonar, 3.
þm. Norðurl. e., á Alþingi í forföllum hans. — Bréf 26. jan. (Db. 514).
43. Heimir Hannesson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 515).
44. Ingiberg J. Hannesson. Guðmundur H. Garðarsson, 6. landsk. þm., tilkynnir að
vegna utanfarar geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að
varamaður, Ingiberg J. Hannesson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 21.
apríl. (Db. 840).
45. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá Guðmundi H. Garðarssyni, 6.
landsk. þm. — Bréf 21. apríl. (Db. 845).
46. Drengskaparheit Ingibergs J. Hannessonar um að halda stjórnarskrá landsins. —
Bréflaust. (Db. 846).
47. Jóhannes Ámason. Þorv. Garðar Kristjánsson, 3. þm. Vestf., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann
því eftir að varamaður, Jóhannes Árnason sýslumaður, taki sæti á Alþingi í fjarveru
hans. — Bréf 17. apríl. (Db. 808).
48. Forseti Ed. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá Þorv. Garðari Kristjánssyni, 3.
þm. Vestf. — Bréf 17. apríl. (Db. 815).
49. Jóhannes Árnason sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 816).
50. Drengskaparheit Jóhannesar Ámasonar um að halda stjómarskrá landsins. — (Db.
817).
51. Jón Baldvin Hannibalsson. Framkvæmdastjóri þingflokks SF tilkynnir að vegna
lasleika geti Karvel Pálmason, 5. þm. Vestf., ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Sé
því óskað eftir að varamaður, Jón Baldvin Hannibalsson, taki sæti á Alþingi í fjarvem hans. — Bréf 24. jan. (Db. 506).
52. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá framkvæmdastjóra þingflokks
SF. — Bréf 24. jan. (Db. 528).
53. Jón Baldvin Hannibalsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 520).
54. Drengskaparheit Jóns Baldvins Hannibalssonar um að halda stjómarskrá landsins.
— (Db. 526).
55. Karl G. Sigurbergsson. Gils Guðmundsson, 3. þm. Reykn., tilkynnir að vegna utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum næstu vikur. Óski hann
því eftir að varamaður, Karl G. Sigurbergsson skipstjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru
hans. — Bréf 13. mars. (Db. 688).
56. Kjartan Ólafsson. Formaður þingflokks Alþb. tilkynnir skv. beiðni Svövu Jakobsdóttur, 5. landsk. þm., að þar sem hún sé á förum til útlanda í opinberum
erindum geti hún ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir að varamaður,

Þskj. 859

Erindaskrá

1939

Kjartan Ólafsson ritstjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru hennar. — Bréf 14. nóv. (Db.
156).
57. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá formanni þingflokks Alþb. —
Bréf 14. nóv. (Db. 167).
58. Drengskaparheit Kjartans Ólafssonar um að halda stjómarskrá landsins. — (Db.
168).
59. Lúðvík Jósepsson, 2. þm. Austf., tilkynnir skv. beiðni Svövu Jakobsdóttur, 5.
landsk. þm., að þar sem hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni vegna veikinda sé
óskað eftir að varamaður, Kjartan Ólafsson ritstjóri, taki sæti á Alþingi í forföílum
hennar. — Bréf 27. jan. (Db. 529).
60. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá Lúövík Jósepssyni, 2. þm.
Austf. — Bréf 27. jan. (Db. 530).
61. Kristján Friðriksson. Einar Ágústsson, 10. þm. Reykv., tilkynnir að vegna utanfarar
í opinberum erindum geti hann ekki sótt þingfundi á næstunni. Óski hann því eftir að
2. varamaður, Kristján Friðriksson iðnrekandi, taki sæti á Alþingi í fjarveru sinni. —
Bréf 26. mars. (Db. 718).
62. Forseti Ed. tilkynnir að borist hafi fyrrgreint bréf frá Einari Ágústssyni, 10. þm.
Reykv. — Bréf 26. mars. (Db. 719).
63. Kristján Friðriksson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 737).
64. Drengskaparheit Kristjáns Friðrikssonar um að halda stjómarskrá landsins. — (Db.
738).
65. Ólafur Ragnar Grímsson. Framkvæmdastjóri SF tilkynnir að þar sem Magnús Torfi
Ólafsson, 3. landsk. þm., sé staddur erlendis í opinberum erindum sé óskað eftir að
varamaður, Ólafur Ragnar Grímsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 28.
okt. (Db. 38).
66. Drengskaparheit Ólafs Ragnars Grímssonar um að halda stjómarskrá landsins. —
(Db. 45).
67. Ólafur Ólafsson. Jón Helgason, 4. þm. Sunnl., tilkynnir að vegna annarra starfa geti
hann ekki sótt þingfundi á næstunni. Óski hann því eftir að 2. varamaður, Ólafur
Ólafsson kaupfélagsstjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru sinni. — Bréf 23. apríl. (Db.
861).
68. Forseti Ed. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Jóni Helgasyni, 4. þm. Sunnl.
— Bréf 23. apríl. (Db. 868).
69. Ólafur Ólafsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 869).
70. Drengskaparheit Ólafs Ólafssonar um að halda stjórnarskrá landsins. — (Db. 870).
71. Ólafur Þ. Þórðarson. Formaður þingflokks framsóknarmanna tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti Gunnlaugur Finnsson, 4. þm. Vestf., ekki sinnt
þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir að varamaður, Ólafur Þ. Þórðarson skólastjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 5. febr. (Db. 552).
72. Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá formanni þingflokks framsóknarmanna. — Bréf 5. febr. (Db. 553).
73. Ólafur Þ. Þórðarson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 554).
74. Pétur Blöndal. Sverrir Hermannsson, 3. þm. Austf., tilkynnir að þar sem hann sé á
fömm til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn.
Óski hann því eftir að varamaður, Pétur Blöndal framkvæmdastjóri, taki sæti á
Alþingi í fjarveru sinni. — Bréf 1. nóv. (Db. 58).
75. Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Sverri Hermannssyni, 3. þm.
Austf. — Bréf 2. nóv. (Db. 61).
76. Ragnheiður Sveinbjömsdóttir. Gunnar Sveinsson, 4. (vara)þm. Reykn., tilkynnir að
vegna annarra starfa geti hann ekki sinnt þingstörfum lengur í forföllum Jóns
Alþt. 1974. A. (96. löggjafarþing).
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Skaftasonar, 4. þm. Reykn. Óski hann því eftir að 2. varamaður Framsfl. í Reykjaneskjördæmi, Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir, taki sæti á Alþingi í stað hans. — Bréf
6. des. (Db. 332).
Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Gunnari Sveinssyni, 1. varamanni Framsfl. í Reykjaneskjördæmi. — Bréf 6. des. (Db. 342).
Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 363).
Drengskaparheit Ragnheiðar Sveinbjömsdóttur um að halda stjómarskrá landsins.
— (Db. 366).
Sigríður Guðvarðardóttir. Ritari þingflokks sjálfstæðismanna tilkynnir að þar sem
Eyjólfur K. Jónsson, 4. þm. Norðurl. v., sé utanbæjar vegna sérstakra anna og geti
því ekki sinnt þingstörfum um sinn sé þess óskað, að varamaður, Sigríður Guðvarðardóttir húsfrú, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 1. mars. (Db. 642).
Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá ritara þingflokks Sjálfstfl. —
Bréf 3. mars. (Db. 643).
Sigríður Guðvarðardóttir sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 639).
Drengskaparheit Sigríðar Guðvarðardóttur um að halda stjórnarskrá landsins. —
(Db. 641).
Sigurður Blöndal. Lúðvík Jósepsson, 2. þm. Austf., tilkynnir að þar sem hann sé á
fömm til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn.
Óski hann því eftir að varamaður, Sigurður Blöndal skógarvörður, taki sæti á Alþingi í fjarveru sinni. — Bréf 11. apríl. (Db. 762).
Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Lúðvík Jósepssyni, 2. þm.
Austf. — Bréf 11. apríl. (Db. 773).
Skúli Alexandersson. Jónas Ámason, 5. þm. Vesturl., tilkynnir að vegna annarra
starfa geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að varamaður,
Skúli Alexandersson, taki sæti á Alþingi í fjarveru sinni. — Bréf 6. des. (Db. 341).
Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Jónasi Ámasyni, 5. þm.
Vesturl. — Bréf 6. des. (Db. 344).
Skúli Alexandersson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 364).
Soffía Guömundsdóttir. Formaður þingflokks Alþb. skýrir frá að þar sem Stefán
Jónsson, 5. þm. Norðurl. e., sé farinn til útlanda í opinberum erindum sé óskað eftir
að varamaður, Soffía Guðmundsdóttir, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf
21. apríl. (Db. 830).
Forseti Ed. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá form. þingflokks Alþb. — Bréf
21. apríl. (Db. 837).
Soffía Guðmundsdóttir sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 838).
Drengskaparheit Soffíu Guðmundsdóttur um að halda stjómarskrá landsins. —
(Db. 839).
Sverrir Bergmann. Einar Ágústsson, 10. þm. Reykv., tilkynnir að vegna utanfarar
geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Sverrir
Bergmann læknir, taki sæti á Alþingi í fjarveru sinni. — Bréf 6. des. (Db. 340).
Forseti Ed. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Einari Ágústssyni, 10. þm.
Reykv. — Bréf 6. des. (Db. 343).
Sverrir Bergmann sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 365).
Drengskaparheit Sverris Bergmanns um að halda stjómarskrá landsins. — (Db.
367).
Þórarinn Þórarinsson, 4. þm. Reykv., tilkynnir að þar sem hann sé á fömm til
útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sótt þingfundi um sinn. Óski hann því
eftir að varamaður, Sverrir Bergmann læknir, taki sæti á Alþingi í fjarveru sinni. —
Bréf 25. mars. (Db. 714).
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98. Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Þórarni Þórarinssyni, 4. þm.
Reykv. — Bréf 25. mars. (Db. 717).
99. Vilhjálmur Sigurbjömsson. Tómas Ámason, 4. þm. Austf., tilkynnir að þar sem
hann sé á fömm til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum
um sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Vilhjálmur Sigurbjörnsson framkvæmdastjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru sinni. — Bréf 1. nóv. ÍDb. 59).
100. Forseti Nd. skýrir frá að fyrrgreint bréf hafi borist frá Tómasi Ámasyni, 4. þm.
Austf. — Bréf 1. nóv. (Db. 60).
101. Drengskaparheit Vilhjálms Sigurbjömssonar um að halda stjórnarskrá landsins. —
(Db. 62).
102. Þorsteinn Þorsteinsson. Sigurður Blöndal, 1. varamaður Austf., tilkynnir að vegna
anna heima fyrir geti hann ekki lengur sinnt þingstörfum í forföllum Lúðvíks Jósepssonar, 2. þm. Austf. Óski hann því eftir að 2. varamaður Alþb. í Austurlandskjördæmi, Þorsteinn Þorsteinsson vélgæslumaður, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans.
— Bréf 2. maí. (Db. 901).
103. Forseti Nd. tilkynnir að fyrrgreint bréf hafi borist frá Sigurði Blöndal, 2. varamanni
Alþb. í Austurlandskjördæmi. — Bréf 2. maí. (Db. 903).
104. Formaður yfirkjörstjómar Austurlandskjördæmis sendir kjörbréf Þorsteins Þorsteinssonar, 2. varamanns Alþb. í kjördæminu. — Bréf 5. maí. (Db. 939).
105. Drengskaparheit Þorsteins Þorsteinssonar um að halda stjómarskrá landsins. —
(Db. 940).
106. Þór Vigfússon. Formaður þingflokks Alþb. tilkynnir að þar sem Garðar Sigurðsson,
5. þm. Sunnl., sé staddur erlendis í opinberum erindum sé þess óskað, að varamaður,
Þór Vigfússon, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 29. okt. (Db. 41).
107. Þór Vigfússon sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 44).
108. Drengskaparheit Þórs Vigfússonar um að halda stjómarskrá landsins. — (Db. 47).
Varnir gegn óréttmætum verslunarháttum.
1. Umsögn Neytendasamtakanna um till. til þál. um endurskoðun á lögum nr. 84/1933,
um vamir gegn óréttmætum verslunarháttum. — Bréf 23. maí. (Db. 851).
2. Umsögn Verslunarráðs íslands um sömu till. til þál. — Bréf 5. maí. (Db. 924).
Varnir gegn slysahættu á fiskiskipum. Umsögn Rannsóknamefndar sjóslysa um till. til þál.
um vamir gegn slysahættu á fiskiskipum. — Bréf 21. mars. (Db. 756).
Vatnsleysustrandarhreppur, sjá Fjárveiting skv. fjárl. 1975 vegna framkvæmda í.
Vatnsveitur, sjá: Fjárlög 1975 74, Styrkur vegna Vatnsveitu.
Veðurstofa íslands, sjá: Rannsóknir á jarðskjálftum, Viðbrögð gegn hugsanlegum hafískomum 3.
Vegagerð, sjá Fjáröflun til.
Vegagerð frá Húsafelli að Hvítárbrú. Kalman Stefánsson o. fl. ábúendur í Kalmanstungu og
Húsafelli fara fram á að í næstu vegáætlun verði gert ráð fyrir fé til að leggja veg frá
Húsafelli að Hvítárbrú neðan við Kalmanstungu. — Bréf 4. mars. (Db. 658).
Vegagerð ríkisins, sjá: Fyrirhleðsla við Jökulsá á Dal, Notagildi sjálfvirkra hálkuviðvörunarkerfa, Sala nokkurra eigna, Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu í Fornahvammi,
Varanleg gatnagerð 3.
Vegagerð yfir Fjarðarheiði. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði sendir útskrift úr fundargerðabók
bæjarráðs Seyðisfjarðar, þar sem samþykkt er að beina þeim eindregnu tilmælum til
ýmissa aðila að sjá svo um að vegarlagningu yfir Fjarðarheiði ljúki nú í sumar. — Bréf
24. apríl. (Db. 854, 855).
Vegalög. Sveitarstjórinn í Njarðvíkurhreppi sendir ályktun hreppsnefndarinnar þar frá 23.
apríl, þar sem mótmælt er tilteknu ákvæði í frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 80/1973,
um þéttbýlisvegafé, og jafnframt er þeirri skoðun lýst, að eðlilegt sé að landshlutasamtök
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sveitarfélaga verði eftir sem áður frjáls samtök, en ekki bundin með lögum. — Bréf 25.
apríl. (Db. 913).
Vegamál í Vopnafjarðarhreppi. Sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps sendir ályktun hreppsnefndar Vopnafjarðarhrepps varðandi vegamál hreppsins og fjárveitingar til þeirra. —
Bréf 24. okt. (Db. 89).
Vegasjóður, sjá Happdrættislán ríkissjóðs.
Vegáætlun, sjá Framkvæmd.
Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi.
1. Umsögn Fiskifélags íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 102/1973, um veiðar með
botnvörpu, flotvörpu og dragnót. — Bréf 27. jan. (Db. 516).
2. Umsögn Hafrannsóknastofnunar um sama frv. — Bréf 7. jan. (Db. 488).
Veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum, sjá Samræmd vinnsla sjávarafla.
Veiðiheimildir erlendra þjóða innan fiskveiðilögsögu.
1. Ingólfur Stefánsson o. fl. senda ályktun stjómar Farmanna- og fiskimannasambands
íslands frá 14. nóv., þar sem skorað er á ríkisstjóm og Alþingi að semja ekki við
Vestur-Þjóðverja um veiðiheimildir þeim til handa innan fiskveiðilögsögunnar o. fl.
— Bréf 14. nóv. (Db. 134).
2. Tólf sérfræðingar, sem starfa við Hafrannsóknastofnunina, vara við því að veita fleiri
erlendum fiskiskipum en þegar hefur verið gert heimild til að veiða í íslenskri fiskveiðilögsögu. — Bréf 14. nóv. (Db. 138).
Veiðimálanefnd, sjá Styrkur til.
Verðjöfnun á olíu og bensíni.
1. Umsögn Olíufélagsins hf. um frv. til 1. um breyt. á 1. um verðjöfnun á olíu og bensíni,
nr. 34/1953. — Bréf 9. jan. (Db. 491).
2. Umsögn Olíufélagsins Skeljungs hf. um sama frv. — Bréf 13. jan. (Db. 494).
3. Umsögn Olíuverslunar íslands hf. um sama frv. — Bréf 17. jan. (Db. 499).
Verðtrygging fjár til landgrœðslu. Landbm. sendir fjvn. erindi samstarfsnefndar um landgræðsluáætlun um verðtryggingu þess fjár sem greitt verði til landgræðslu árin
1975—1979. — Bréf 16. des. (Db. 451).
Verðtrygging fjárskuldbindinga.
1. Umsögn húsnæðismálastjómar um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 71/1966, um verðtryggingu fjárskuldbindinga (58. mál). — Bréf 15. apríl. (Db. 811).
2. Umsögn Seðlabanka íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 71/1966, um verðtryggingu fjárskuldbindinga (26. og 58. mál). — Bréf 9. jan. (Db. 490).
Verðtrygging sparifjár, sjá Bandalag kvenna.
Verkfræðingafélag íslands, sjá: Framleiðslueftirlit sjávarafurða 7, Landmælingastjóm ríkisins.
Verslunarhættir, sjá Vamir gegn óréttmætum.
Verslunarráð íslands, sjá: Breytingar á reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála
3, Fullorðinsfræðsla 10, Innborgunargjald af vömm frá Vestur-Þýskalandi 1, Kaupþing
3, Vamir gegn óréttmætum verslunarháttum 2.
Verslunarskóli íslands, sjá Styrkur til.
Vestfirðir, sjá Fjárlög 1975 29, Vetrarsamgöngur í.
Vestmannaeyjar, sjá: Fjárlög 1975 74, Ríkisábyrgð á láni vegna byggingar íþróttahúss og
sundlaugar, Styrkur vegna sjúkraflugs, Styrkur vegna Vatnsveitu.
Vestur-Baröastrandarsýsla, sjá: Flugvöllur á Patreksfirði, Vetrarsamgöngur á samlagssvæði.
Vestur-Húnavatnssýsla, sjá Bygging Þverárskóla.
Vestur-Landeyjar, sjá: Bygging við og endurbætur á Njálsbúð, félagsheimili, Landþurrkun í.
Vestur-Skaftafellssýsla, sjá: Flutningastyrkur fyrir, Fyrirhleðslur í ár í.
Vestur-Þýskaland, sjá Innborgunargjald af vömm frá.

Pskj. 859

Erindaskrá

1943

Vetrarferðir, sjá Styrkur til snjóbílsferða.
Vetrarferðir á Fjarðarheiði. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði fer fram á að veittur verði styrkur
skv. fjárl. ‘1975 vegna vetrarferða á Fjarðarheiði, og jafnffamt er farið fram á 500 þús.
kr. styrk vegna snjóbílskaupa. — Bréf 26. nóv. (Db. 257).
Vetrarflutningar í Breiðavíkurhreppi. Oddviti Breiðavíkurhrepps fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1975 vegna vetrarflutninga í hreppnum. — Bréf 10. des. (Db. 378).
Vetrarflutningar í Skarðshreppi í Dalasýslu. Ásgeir Bjamason, 1. þm. Vesturl., og Friðjón
Þórðarson, 4. þm. Vesturl., fara fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna
vetrarflutninga í Skarðshreppi í Dalasýslu. — Bréf 11. des. (Db. 402).
Vetrarsamgöngur á samlagssvœði Mjólkursamlags Vestur-Barðastrandarsýslu. Þórður Jónasson fer fram á f. h. Mjólkursamlags Vestur-Barðastrandarsýslu að veittur verði styrkur
vegna vetrarsamgangna á samlagssvæðinu. — Bréf 5. nóv. (Db. 238).
Vetrarsamgöngur í Vestfjarðakjördœmi. Sigurlaug Bjamadóttir, 9. landsk. þm., og Karvel
Pálmason, 5. þm. Vestf., fara fram á að veittir verði tilteknir styrkir skv. fjárl. 1975
vegna vetrarsamgangna í Vestfjarðakjördæmi. — Bréf 11. des. (Db. 447).
Vélskóli íslands, sjá: Fjárveiting til Fiskvinnsluskóla, Framleiðslueftirlit 3.
Vélskóli Siglufjarðar, sjá Styrkur vegna.
Viðbótarritlaun, sjá Úthlutun.
Viðbrögð gegn hugsanlegum hafískomum að Norðurlandi.
1. Umsögn Almannavama ríkisins um till. til þál. um viðbrögð gegn hugsanlegum
hafískomum að Norðurlandi. — Bréf 23. apríl. (Db. 856).
2. Umsögn forstjóra Landhelgisgæslunnar um sömu till. til þál. — Bréf 16. apríl. (Db.
819).
3. Umsögn Veðurstofu íslands um sömu till. til þál. — Bréf 21. apríl. (Db. 881).
Viðhald og endurbætur á þjóðleikhúsbyggingunni. Þjóðleikhússtjóri sendir bréf húsameistara ríkisins ásamt fskj. varðandi nauðsyn á viðgerðum og endurbótum á þjóðleikhúsbyggingunni. — Bréf 4. des. (Db. 314).
Viðskiptaráðuneyti, sjá Innborgunargjald af vömm frá Vestur-Þýskalandi 2.
Vilhjálmur Sigurbjömsson, sjá Varaþingmenn 99—101.
Vinnsla sjávarafla og veiðar, sem háðar em sérstökum leyfum, sjá Samræmd.
Vinnudeilur, sjá Stéttarfélög.
Vinnuhælið að Litla-Hrauni, sjá Fjárlög 1975 10.
Vinnumálasamband samvinnufélaganna, sjá: Menntunarleyfi launþega 3, Stéttarfélög og
vinnudeilur 1.
Vinnuveitendasamband íslands, sjá: Menntunarleyfi launþega 4, Stéttarfélög og vinnudeilur
2.
Vinnuvernd. Tuttugu og einn verkfallsmaður á Selfossi skorar á Alþingi að hraða sem mest
setningu laga um vinnuvemd er tryggi launafólki atvinnuöryggi o. fl. — Bréf 21. apríl.
(Db. 850).
Vinnuvélar, sjá Stofnlánasjóður stórra atvinnubifreiða og.
Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.
1. Umsögn Náttúruvemdarráðs um frv. til 1. um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal. —
Bréf 16. des. (Db. 436).
2. Umsögn Orkustofnunar um sama frv. — Bréf 10. des. (Db. 374).
3. Umsögn verkfræðistofunnar Hönnunar hf. um samafrv. — Bréf 11. des. (Db. 408).
Virkjun Suður-Fossár í Barðastrandarsýslu. Umsögn Orkustofnunar um till. til þál. um
virkjun Suður-Fossár í Barðastrandarsýslu. — Bréf 14. febr. (Db. 596).
Vík í Mýrdal, sjá Bygging heilsugæslustöðvar í.
Vínveitingar á vegum ríkisins, sjá Afnám.
Vísindasjóður, sjá Fjárlög 1975 75.
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Vopnafjörður, sjá: Bygging heilsugæslustöðvar og elliheimilis í, Flugvöllur í, Styrkur til
snjóbílsferða 12, Vegamál í.
Vöruhappdrœtti SÍBS. Umsögn Sambands íslenskra berklasjúklinga um frv. til 1. um breyt. á
1. nr. 18/1959, um vöruhappdrætti fyrir SÍBS. — Bréf 14. jan. (Db. 519).
Wallace E. Haines þakkar skrifstofustjóra Alþingis móttökur er hann heimsótti Alþingi á
s. 1. sumri. — Bréf 3. mars. (Db. 858).
Yfirdýralæknir, sjá: Dýralæknar 3, Innflutningur og eldi sauðnauta.
Ytri-Njarðvík, sjá Bygging íþróttahúss í.
Ytri-Torfustaöahreppur, sjá Bygging dvalarheimilis aldraöra að Laugabakka.
Zontaklúbbur Akureyrar, sjá: Ráðgjöf og fræðsla varðandi kynlíf 1, Styrkur til.
Þelamerkurskóli, sjá Bygging íþróttahúss.
Þéttbýlisvegafé, sjá: Ályktanir landshlutasamtaka, Vegalög.
Þing Norræna vatnafrœðifélagsins. Menntmrn. sendir erindi verkfræði- og raunvísindadeildar Háskóla íslands ásamt 4 fskj. varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1975 vegna þátttöku af íslands hálfu í starfi Norræna vatnafræðifélagsins og vegna fyrirhugaðs þings
samtakanna sem halda á í Reykjavík árið 1976. — Bréf 19. nóv. (Db. 174).
Þing norrœnna háls-, nef- og eymalækna. Formaður Félags háls-, nef- og eymalækna fer
fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1975 vegna þings norrænna háls-, nef- og
eyrnalækna sem halda á hér á landi í júní 1975. — Bréf 29. nóv. (Db. 263).
Þingflokkur Alþýðubandalagsins, sjá Sérfræðileg aðstoð við þingflokka 2.
Þingflokkur framsóknarmanna, sjá Sérfræðileg aðstoð við þingflokka 1.
Þinglausnir. Ráðuneytisstjóri forsm. sendir ljósrit af forsetabréfi um þinglausnir sem gefið
var út 16. maí. — Bréf 16. maí. (Db. 984).
Þingmannaheimsókn til Bretlands.
1. Sendiherra breta á íslandi ritar forseta Sþ. bréf varðandi heimsókn íslenskrar þingmannasendinefndar til Bretlands. — Bréf 1. okt. (Db. 184).
2. Sendiherra breta á íslandi leggur til að íslensk þingmannasendinefnd komi til Bretlands dagana 18.—26. nóv. — Bréf 9. jan. (Db. 627).
Þingmannaheimsókn til Danmerkur.
1. Sendiherra dana á íslandi sendir skeyti frá forseta danska þingsins, þar sem lagt er til
að frestað verði heimsókn íslenskra þingmanna til danska þingsins þar til í nóvember
eða til vors 1975. — Bréflaust. (Db. 14).
2. Forseti danska þingsins ritar bréf varðandi heimsókn íslenskrar þingmannasendinefndar til Danmerkur á árinu 1975. — Bréf 31. jan. (Db. 659).
Þingmannaheimsókn til Kanada. Forseti kanadíska þingsins býður sendinefnd frá Alþingi
íslendinga að heimsækja Kanada á næsta ári. — Bréf 18. okt. (Db. 57).
Þingmannasamtök Evrópuráðsins.
1. Forseti Evrópuráðsins sendir forseta Sþ. ályktun þingmannafundar ráðsins, nr. 576
1974, um tæknilega aðstoð við ríkisstjórnir sem byggð sé á tölvutækni. — Bréf 22.
okt. (Db. 31).
2. Forseti Evrópuráðs ritar forseta Sþ. bréf varðandi breytingu á nafni þingmannasamtaka ráðsins. — Bréf 21. apríl. (Db. 866).
Þingmannasamtök Norður-Atlantshafsbandalagsríkja.
1. Aðalritari Þingmannasamtaka Norður-Atlantshafsbandalagsríkja býður til fundar
samtakanna, sem halda á í London 11.—16. nóv., og sendir jafnframt dagskrá fundarins. — Bréf 14. okt. (Db. 30).
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2. Framkvæmdastjóri Þingmannasamtaka Norður-Atlantshafsbandalagsríkja sendir
ályktanir 20. fundar samtakanna sem haldinn var í London í nóv. — Bréf 4. des.
(Db. 385).
3. Forseti Þingmannasamtaka Norður-Atlantshafsbandalagsríkja býður til fundar
samtakanna. — Bréf 12. febr. (Db. 621).
4. Aðalritari Þingmannasamtaka Norður-Átlantshafsbandalagsríkja sendir prentaðar
ályktanir 20. ráðstefnu samtakanna sem haldin var í London í nóv. — Bréf 5. mars.
(Db. 670).
Þjóðhagsstofnun, sjá: Happdrættislán ríkissjóðs 4, Könnun á raunverulegri fjárhagsaðstöðu
atvinnufyrirtækja.
Þjóðháttakvikmynd úr Þingeyjarsýslu. Þórarinn Haraldsson fer fram á að veittur verði 1
millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1975 til þess að láta gera þjóðháttakvikmynd af gömlutn
búskaparháttum í Þingeyjarsýslu. — Bréf 14. nóv. (Db. 198).
Þjóðleikhús, sjá Viðhald og endurbætur á byggingu.
Þjóðlög, sjá Söfnun íslenskra.
Þjóðminjavörður, sjá Fjárveitingar til byggðasafna.
Þjóðþing dana. Sendiráð dana sendir 20 eintök af bæklingi um danska þjóðþingið. — Bréf
20. mars. (Db. 701).
Þorlákshafnarvegur.
1. Formaður stjómar landshafnar í Þorlákshöfn ritar fjvn. bréf um ástand vegarins milli
Þorlákshafnar og Reykjavíkur. — Bréf 11. des. (Db. 394).
2. Formaður stjómar landshafnar í Þorlákshöfn ritar samgn. Nd. bréf um ástand
vegarins milii Þorlákshafnar og Reykjavíkur. — Bréf 11. des. (Db. 395).
3. Formaður stjómar landshafnar í Þorlákshöfn ritar samgn. Ed. bréf um ástand
vegarins frá Þorlákshöfn til Reykjavíkur. — Bréf 11. des. (Db. 396).
Þorleifur Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 18.
Þorsteinn Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 19.
Þorsteinn Sveinsson, sjá Styrkur til snjóbílsferða 5.
Þorsteinn Þorsteinsson, sjá Varaþingmenn 102—105.
Þorv. Garðar Kristjánsson, sjá: Ferjubryggjur í Svefneyjum og Hvallátrum, Varaþingmenn
47—48.
Þór Vigfússon, sjá Varaþingmenn 106—108.
Þóra Borg, sjá Eftirlaun og styrktarfé 20.
Þóra Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 21.
Þórarinn Haraldsson, sjá Þjóðháttakvikmynd úr Þingeyjarsýslu.
Þórarinn Sigurjónsson, sjá Varaþingmenn 18—19.
Þórarinn Þórarinsson, sjá Varaþingmenn 97—98.
Þóroddsstaðir, sjá Ríkisábyrgð á láni vegna byggingar fiskeldisstöðvar Skúla Pálssonar.
Þórshöfn, sjá Styrkur til snjóbílsferða 13.
Þverárskóli, sjá Bygging.
Þyrlukaup.
1. Umsögn Almannavama ríkisins um tíll. til þál. um þyrlukaup. — Bréf 21. febr. (Db.
634).
2. Umsögn Landhelgisgæslunnar um sömu till. til þál. — Bréf 24. febr. (Db. 637).
3. Framhaldsumsögn Landhelgisgæslunnar um sömu till. til þál. — Bréf 10. maí. (Db.
962).
4. Umsögn Slysavarnafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 19. febr. (Db. 604).
Þýska alþýðulýðveldið, sjá Forseti þings.
Þörungavinnslan hf., sjá Hlutafé ríkissjóðs í.
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Æðarræktarfélag íslands. Búnaðarfélag íslands sendir fjvn. skýrslu frá aðalfundi Æðarræktarfélags íslands 16. nóv. 1974. — Bréflaust. (Db. 432). — Sjá einnig Styrkur til.
Æðarvarp, sjá Fjárlög 1975 38.
Æðsta ráð Sovétríkjanna, sjá Erindi.
Æskulýðsnefnd Norður-Þingeyjarsýslu, sjá Styrkur til.
Æskulýðsráð ríkisins, sjá Styrkur til Iðnnemasambands íslands.
Æskulýðssamband íslands, sjá Styrkur til.
Æskulýðsstarfsemi í Norður-Þingeyjarsýslu, sjá Styrkur vegna.
Ættir Þingeyinga, sjá Styrkur vegna útgáfu.
öldungadeild við Námsflokka Akureyrar. Bæjarstjórinn á Akureyri fer fram á að veittur
verði styrkur að upphæð 1.8 millj. kr. vegna starfsemi öldungadeildar við Námsflokka
Akureyrar. — Bréf 3. des. (Db. 309).
öryggisbúnaður flugvalla.
1. Umsögn Félags íslenskra atvinnuflugmanna um till. til þál. um öryggisbúnað flugvalla. — Bréf 12. mars. (Db. 683).
2. Umsögn flugmálastjóra um sömu till. til þál. — Bréf 7. apríl. (Db. 763).
öryggismálastjóri, sjá Jámblendiverksmiðja 17.
öryggisráðstefna Evrópuríkja. Forseti Evrópuráðs ritar forseta Sþ. bréf varðandi framhald á
Öryggisráðstefnu Évrópuríkja sem halda á í Belgrad snemma árs 1975. — Bréf 18. des.
(Db. 482).
öryggisþjónusta Landssímans. Umsögn landlæknis um till. til þál. um öryggisþjónustu
Landssímans. — Bréf 18. mars. (Db. 698).
Öxarfjörður, sjá Styrkur til snjóbflsferða 14.
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Þingmannaskrá

Sþ.

860. Þingmannaskrá

Skammstafanir: a.=allsherjarnefnd, atv.=atvinnumálanefnd, f.=fjárveitinganefnd, fél.=félagsmálanefnd, fv.=fjárhags- og
málanefnd, sa.=samgöngunefnd,sj.=sjávarútvegsnefnd,u.=utanríkismálanefnd, þ.=þingfararkaupsnefnd, A=Alþýðuflokkur,

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

Nöfn þingmanna og staða

Kjördæmi

Fæðingardagur og ár

Albert Guðmundsson, stórkaupmaður ..................................................... Reykjavík, 12. þm.
5/10*23
Axel Jónsson, framkvæmdastjóri ............................................................... 10. landskjörinn þm.
8/6’22
Ásgeir Bjarnason, bóndi, forseti sameinaðs þings .................................... Vesturlandskjördæmi, 1. þm.
6/9’14
Benedikt Gröndal, forstöðumaður ............................................................. 2. landskjörinn þm.
7/7’24
í fjarveru BGr tók sæti hans 3/4—6/5:
9/1F10
Bragi Sigurjónsson, bankaútibússtjóri ...................................................
Eðvarð Sigurðsson, formaður Dagsbrúnar ................................................ Reykjavík, 7. þm.
18/7’10
4. landskjörinn þm.
6/7’25
Eggert G. Þorsteinsson, 1. varaforseti Ed.
Einar Ágústsson, utanríkisráðherra
Reykjavík, 10. þm.
23/9’22
f fjarveru EÁ tók sæti hans 9/12—21/12:
2O/1’36
Sverrir Bergmann, læknir ......................................................................
í fjarveru EÁ tók sæti hans 3/4—16/4:
21/7’12
Kristján Friðriksson, iðnrekandi .............................................................
Ellert B. Schram ......................................................................................... Reykjavík, 11. þm.
10/10’39
í fjarveru EBS tók sæti hans 29/1—11/2:
12/5’21
Gunnar J. Friðriksson, iðnrekandi .........................................................
í fjarveru EBS tók sæti hans 15/5—16/5:
Geirþrúður H. Bernhöft, ellimálafulltrúi .............................................
19/7*21
Eyjólfur K. Jónsson, ritstjóri .................................................................... Norðurl.kjördæmi vestra, 4. þm.
13/6’28
I fjarveru EKJ tók sæti hans 3/3—16/3:
1/7’21
Sigríður Guðvarðardóttir ........................................................................
Friðjón Þórðarson, sýslumaður, 2. varaforseti Sþ...................................... Vesturlandskjördæmi, 4. þm.
5/2’23
Garðar Sigurðsson, kennari ........................................................................ Suðurlandskjördæmi, 5. þm.
20/11’33
í fjarveru GS tók sæti hans 29/10—20/11:
Þór Vigfússon, menntaskólakennarí .....................................................
2/4’36
Geir Gunnarsson ......................................................................................... 11. Iandskjörinn þm.
12/4’30
Geir Hallgrímsson, forsætisráðherra ......................................................... Reykjavík, 1. þm.
16/12’25
Gils Guðmundsson, rithöfundur, 1. varaforseti Sþ..................................... Reykjaneskjördæmi, 3. þm.
31/12’14
í fjarveru GilsG tók sæti hans 17/3—20/4:
Karl G. Sigurbergsson, skipstjóri ...........................................................
16/7’23
Guðlaugur Gíslason ................................................................................... Suðurlandskjördæmi, 3. þm.
l/8’08
Guðmundur H. Garðarsson, viðskiptafræðingur, skrífari í Nd.................. 6. landskjörinn þm.
17/10’28
í fjarveru GHG tók sæti hans 22/4—6/5:
Ingiberg J. Hannesson, sóknarprestur ...................................................
9/3’35
Gunnar Thoroddsen, iðnaðar- og félagsmálaráðherra ............................ Reykjavík, 2. þm.
29/12’10
Gunnlaugur Finnsson, bóndi ...................................................................... Vestfjarðakjördæmi, 4. þm.
ll/5’28
í fjarveru GF tók sæti hans 6/2—24/2:
Ólafur Þ. Þórðarson, skólastjóri .............................................................
8/12*40
Gylfi Þ. Gíslason, prófessor ...................................................................... Reykjavík, 9. þm.
HTYl
í fjarveru GÞG tók sæti hans 3/12—21/12:
Eyjólfur Sigurðsson, prentari ................................................................. Reykjavík
29/11’38
Halldór Ásgrímsson, lektor ........................................................................ Austurlandskjördæmi, 5. þm.
8/9’47
Halldór E. Sigurðsson, landbúnaðarráðherra ............................................ Vesturlandskjördæmi, 3. þm.
9/9’15
Helgi F. Seljan, skólastjóri ........................................................................ 7. landskjörinn þm.
15/T34
Ingi Tryggvason, bóndi, skrifari í Ed........................................................... Norðurl.kjördæmi eystra, 6. þm.
14/2’21
Ingólfur Jónsson ......................................................................................... Suðurlandskjördæmi, 1. þm.
15/5’09
Ingvar Gíslason, lögfræðingur, 2. varaforseti Nd........................................ Norðurl.kjördæmi eystra, 1. þm.
28/3’26
Jóhann Hafstein ......................................................................................... Reykjavík, 6. þm.
19/9’15
í fjarveru JóhH tók sæti hans 29/10—22/12:
Geirþrúður H. Bernhöft, ellimálafulltrúi ..............................................
19/7’21
Jón Árnason, framkvæmdastjóri ............................................................... Vesturlandskjördæmi, 2. þm.
15/l’09
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Þingmannaskrá

1949

með bústöðum o. fl.
viðskiptanefnd, ht.=heilbrigðis- og trygginganefnd, i.=iðnaðarnefnd, k.=kjörbréfanefnd, l.=landbúnaðarnefnd, m.=menntaAb=Alþýðubandalag, F=Framsóknarflokkur, S=Sjálfstæðisflokkur, SF=Samtök frjálslyndra og vinstri manna.

Heimili

Dvalarstaður um þingtímann
(og sími)

í hverjum fastanefndum

Tala áður Stjórnsetinna málaþinga flokkur

Þingdeild

Tala

Reykjavfk
Kópavogur
Ásgarður í Dalasýslu
Reykjavík

Laufásvegur 68, 25840
Nýbýlavegur 26B, 40167, 43222
Sólheimar 42, 37997
Miklabraut 32, 11179

fv, i, ht.
fv, 1, fé, m, a.
1, ht.
1, i-

1
12
27
19

S
S
F
A

Ed.
Ed.
Ed.
Nd.

1
2
3
4

Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

Litla-Brekka, 23343
Sólheimar 26, 32743, 85560
Hlyngerði 9, 30436, 25000

í, fél.
sa, i, fél, ht, a, þ.

18
23
15

Ab
A
F

Nd.
Ed.
Ed.

5
6
7

Stýrimannastígur 15, 13955, 25151

fél, m, a, aSþ.

4

S

Nd.

8

Reykjavík
Reykjavík

Brekkugerði 24, 36672, 10100

fv, m, k.

8

S

Nd.

9

Sauðárkrókur
Stykkishólmur
Vestmannaeyjar

Rauðalækur 9, 83268
Kleppsvegur 14, 37362

sa, 1, a, u, þ, k.
sa, sj.

12
4

S
Ab

Nd.
Nd.

10
11

Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík

Þúfubarð 2, 50004
Dyngjuvegur 6, 33351, 25000
Laufásvegur 64, 15225

a, f.
u, atv.

18
12
15

Ab
S
Ab

Ed.
Ed.
Nd.

12
13
14

Keflavík
Vestmannaeyjar
Reykjavík

Birkimelur 8A, 21723
Stigahlíð 87, 30217

sj.
ht, u, atv.

17
3

S
S

Nd.
Nd.

15
16

Hvoll í Saurbæ
Reykjavík
Hvilft í Flateyrarhreppi

Oddagata 8, 12822, 25000
Efstaland 24, 82277

33
1

s

fél, m, a, f, þ.

F

Nd.
Nd.

17
18

Suðureyri
Reykjavík

Aragata 11, 15804

fv, u.

31

A

Nd.

19

Reykjavík
Höfn í Hornafirði
Borgarnes
Reyðarfjörður
Kárhóll í Reykjadal
Hella á Rangárvöllum
Akureyri
Reykjavík

Hraunbær 174, 82648
Bakkaflöt 4, Ghr., 43300, 25000
Kársnesbraut 44, 41290
Hulduland 5, 81078
Ásvallagata 20, 19642
Herjólfsgata 22, Hf., 50509
Háahlíð 16, 15433

fv, sa, sj, ht, a.
1, fél, ht, þ.
1, i, m, a.
1, i, a.
i, m, f, þ.
fél, ht, u.

1
20
6
4
36
16
31

F
F
Ab
F
S
F
S

Ed.
Nd.
Ed.
Ed.
Nd.
Nd.
Nd.

20
21
22
23
24
25
26

Reykjavík
Akranes

Hjarðarhagi 56, 18775

sa, 1, sj, f.

17

S

Ed.

27

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

1950

Tala

Þingmannaskrá

Nöfn þingmanna og staða

28 Jón Helgason, bóndi, skrifari í Sþ................................................................
í fjarveru JHelg tók sæti hans 25/4—11/5:
Ólafur Ólafsson, kaupfélagsstjóri ...........................................................
29 Jón Ármann Héðinsson, viðskiptafræðingur ............................................
30 Jón Skaftason, hæstaréttarlögmaður .........................................................
í fjarveru JSk tók sæti hans 29/10—8/12:
Gunnar Sveinsson, kaupfélagsstjóri .......................................................
í fjarveru JSk tók sæti hans 9/12—21/12:
Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir, bæjarfulltrúi ..........................................
31 Jón G. Sólnes, bankaútibússtjóri ...............................................................
32 Jónas Árnason, kennari ..............................................................................
í fjarveru JónasÁ tók sæti hans 9/12—21/12:
Skúli Alexandersson ................................................................................
í fjarveru JónasÁ tók sæti hans 27/1—10/2:
Bjamfríður Leósdóttir, húsfreyja ...........................................................
33 Karvel Pálmason, kennari ..........................................................................
f fjarveru KP tók sæti hans 28/1—11/2:
Jón Baldvin Hannibalsson, skólameistari ..............................................
34 Lárus Jónsson, viðskiptafræðingur, skrifari í Sþ.........................................
f fjarveru LárJ tók sæti hans 29/10—1/12:
Halldór Blöndal, kennari ........................................................................
35 Lúðvík Jósepsson .......................................................................................
í fjarveru LJós tók sæti hans 14/4—6/5:
Sigurður Blöndal, skógarvörður .............................................................
í fjarveru LJós tók sæti hans 7/5—16/5:
Porsteinn Porsteinsson, vélgæslumaður .................................................
36 Magnús Kjartansson ...................................................................................
37 Magnús T. Ólafeson, 1. varaforseti Nd........................................................
í forföllum MÓ tók sæti hans 29/10—24/11:
Ólafur Ragnar Grimsson ........................................................................
38 Matthías Bjarnason, sjávarútvegsráðherra ...............................................
39 Matthías Á. Mathiesen, fjármálaráðherra ...............................................
40 Oddur Ólafeson, læknir ..............................................................................
41 Ólafur G. Einarsson, oddviti ..........................................................................

42 Ólafur Jóhannesson, dómsmálaráðherra ...................................................
43 Páll Pétursson, bóndi, skrifari í Nd..............................................................
f fjarveru PP tók sæti hans 2/5—16/5:
Guðrún Benediktsdóttir, húsfreyja .......................................................
44 Pálmi Jónsson, bóndi ..................................................................................
45 Pétur Sigurðsson, sjómaður ........................................................................
f fjarveru PS tók sæti hans 26/2—16/3:
Geirþrúður H. Bernhöft, ellimálafulltrúi .............................................
46 Ragnar Arnalds ...........................................................................................
f fjarveru RA tók sæti hans 5/2—24/2:
Hannes Baldvinsson, síldarmatsmaður .................................................
47 Ragnhildur Helgadóttir, húsmóðir, forseti neðri deildar .........................
48 Sighvatur Björgvinsson, ritstjóri .................................................................
49 Sigurlaug Bjarnadóttir, menntaskólakennari ............................................
50 Stefán Jónsson, rithöfundur ......................................................................
f fjarveru StJ tók sæti hans 21/4—6/5:
Soffía Guðmundsdóttir, tónlistarkennarí ..............................................
51 Stefán Valgeirsson, bóndi ..........................................................................
f fjarveru SV tók sæti hans 27/1—6/4:
Heimir Hannesson, héraðsdómslögmaður ............................................
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Kjördæmi

Fæðingardagur og ár

Suöurlandskjördæmi, 4. þm.

4/10’31

1. landskjörinn þm.
Reykjaneskjördæmi, 4. þm.

5/5’24
21/6’27
25/1V26
10/3’23

Norðurl. kjördæmi eystra, 2. þm.
Vesturlandskjördæmi, 5. þm.

29/12*36
30/9’10
28/5’23
9/9’26

Vestfjarðakjördæmi, 5. þm.
Norðurl.kjördæmi eystra, 4. þm.
Austurlandskjördæmi, 2. þm.

6/8’24
13/7’36
21/2’39
17/11’33
24/8’38
16/6’14
3/ll’24

Reykjavík, 3. þm.
3. landskjörinn þm.

23/4’29
25/2’19
5/5’23

Vestfjarðakjördæmi, 1. þm.
Reykjaneskjördæmi, 1. þm.
Reykjaneskjördæmi, 2. þm.
Reykjaneskjördæmi, 5. þm.
Norðurl.kjördæmi vestra, 1. þm.
Norðurl.kjördæmi vestra, 3. þm.

14/5’43
15/8’21
6/8’31
26/4’09
7/7’32
1/3’13
17/3*37

Norðurl.kjördæmi vestra, 2. þm.
Reykjavík, 8. þm.

10/7*28
11/11’29
2/7’28

Norðurl.kjördæmi vestra, 5. þm.

19/7’21
8/7’38

Reykjavík, 5. þm.
8. landskjörínn þm.
9. landskjörínn þm.
Norðurl.kjördæmi eystra, 5. þm.

10/4*31
26/5’30
23/1*42
4/7’26
9/5’23

Norðurl.kjördæmi eystra, 3. þm.

25/l’27
20/11*18
10/7*36

Þskj. 860

Heimili

Þingmannaskrá

Dvalarstaður um þingtímann
(og sími)

í hverjum fastanefndum

1951
Tala áður Stjómsetinna málaþinga flokkur

Þingdeild

Tala

2

F

Ed.

28

fv, 1, sj, m, f.
sj, ht, aSþ, k.

8
16

A
F

Ed.
Nd.

29
30

Hótel Loftleiðir, 22322, 18361
Nesvegur 71 B, 25406

fv, sa, sj, i, a, atv.
aSþ, k.

3
13

S
Ab

Ed.
Nd.

31
32

Akranes
Bolungarvík

Dalbraut 3, 34372

sa, ht, f, atv, k.

4

SF

Nd.

33

ísafjörður
Akureyri

Birkimelur 10 A, 24036

fv, i, f, aSþ.

4

S

Nd.

34

Akureyri
Neskaupstaður

Miklabraut 80, 19520

fv.

35

Ab

Nd.

35

Háteigsvegur 42, 16789
Safamýri 46, 35844

i, ht
fél, m, aSþ.

13
4

Ab
SF

Nd.
Nd.

36
37

12
17
4

S
S
S
S
F
F

Nd.
Nd.
Ed.
Nd.
Nd.
Nd.

38
39
40
41
42
43

Seglbúðir í KirkjubæjarhreppiSelvogsgrunn 27, 32668

fv, sa, fél, aSþ.

HvolsvöUur
Kópavogur
Kópavogur

Kópavogsbraut 102, 42078
Sunnubraut 8, 41802

Keflavík
Hafnarfjörður
Akureyri
Kópareykir í Borgarfirði
Hellissandur

Hallormsstaður
Höfn Hornafirði
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
ísafjörður
Hafnarfjörður
Hamraborg í Mosfellssveit
Garðahreppur
Reykjavík
Höllustaðir, A.-Hún.

Skólagerði 63, Kópavogi, 42362, 25000
Hringbraut 59, Hf., 50276, 25000
Hamraborg, 66210
sj, ht, a.
Stekkjarflöt 14, 42880, 42678, 23011

fv, fél, aSþ.

4

Aragata 13, 16701, 25000
Njálsgata 36, 24139

sa, a, atv.

18
1

Grundarás, Miðfirði
Akur í Torfalækjarhreppi
Reykjavík

Þverbrekka 4, Kópav., 43305
Goðheimar 20, 81141, 15912, 38465

1, f, k.
sj, í.

8
16

S
S

Nd.
Nd.

44
45

Reykjavík
Varmahlíð, Skagafirði

Kleppsvegur 14, 83695

fv, m.

10

Ab

Ed.

46

Siglufjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Laugar í Reykjadal

Stigahlíð 73, 35330
Kríuhólar 2, 73244
Rauðalækur 20, 33855
Tjarnargata 43, 21740

ht.
sj, a.
sa, m, þ.
sa, sj, i.

12
1
1
4

S
A
S
Ab

Nd.
Nd.
Nd.
Ed.

47
48
49
50

Akureyri
Auðbrekka, Eyjafirði

Dunhagi 20, 24546

sa, 1, fél.

8

F

Nd.

51

Reykjavík

1952

Tala
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Þingmannaskrá

Nöfn þingmanna og staða

52 Steingrímur Hermannsson, verkfræðingur, 2. varaforseti Ed....................
í fjarveru StH tók sæti hans 18/3—2/4:
Bogi Þórðarson .......................................................................................
53 Steinþór Gestsson, bóndi, skrifari í Ed........................................................
54 Svava Jakobsdóttir, rithöfundur .................................................................
f fjarveru SvJ tók sæti hennar 19/11—19/12 og 28/1—24/2:
Kjartan Ólafsson, ritstjóri ......................................................................
55 Sverrir Hermannsson, viðskiptafræðingur .................................................
í fjarveru SvH tók sæti hans 4/11—18/11:
Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri .........................................................
56 Tómas Árnason, framkvæmdastjóri ...........................................................
f fjarveru TÁ tók sæti hans 4/11—18/11:
Vilhjálmur Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri ....................................
57 Vilhjálmur Hjálmarsson, menntamálaráðherra ........................................
58 Þorvaldur Garðar Kristjánsson, framkvæmdastjóri, forseti Ed.................
í fjarveru ÞK tók sæti hans 17/4—1/5:
Jóhannes Árnasou, sýslumaður .............................................................
59 Þórarinn Sigurjónsson, bústjóri .................................................................
f fjarveru ÞS tók sæti hans 14/4—11/5:
Guðmundur G. Þórarinsson, verkfræðingur ..........................................
60 Þórarinn Þórarinsson ritstjóri ....................................................................
f fjarveru ÞÞ tók sæti hans 3/4—11/5:
Sverrir Bergmann, læknir ......................................................................

Kjördæmi

Fæðingardagur og ár

Vestfjarðakjördæmi, 2. þm.

22/6*28

Suðurlandskjördæmi, 6. þm.
5. landskjörinn þm.

31/8T7
31/5T3
4/10*30

Austurlandskjördæmi, 3. þm.

2/6*33
26/2*30

Austurlandskjördæmi, 4. þm.

16/11’25
21/7*23

Austurlandskjördæmi, 1. þm.
Vestfjarðakjördæmi, 3. þm.

1/6*23
20/9*14
10/10*19

Suðurlandskjördæmi, 2. þm.

20/4*35
26/7*23

Reykjavík, 4. þm.

29/10*39
19/9*14
20/1*36
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Heimili

1953

Þingmannaskrá

Dvalarstaður um þingtímann
(og sími)

í hverjum fastanefndum

Tala áður Stjórnsetinna málaþinga flokkur

Pingdeild

Tala

Garðahreppur

Mávanes 19, 41809, 21320

sj, i, fél, m, atv.

6

F

Ed.

52

Reykjavík
Hæll í Gnúpverjahreppi
Reykjavík

Hávallagata 18, 21072
Einarsnes 32, 21337

sa, 1, fél, ht, m, f.
m, a.

9
4

S
Ab

Ed.
Nd.

53
54

Reykjavík
Reykjavík

Granaskjól 26, 24515

sa, sj, atv, þ.

7

S

Nd.

55

Seyöisfjörður
Kópavogur

Hraunbraut 20, Kópav., 40972

fv, sj, u, k.

10

F

Nd.

56

Egilsstaðir
Brekka í Mjóafirði
Reykjavík

Ásvallagata 18, 18102, 25000
Skildinganes 48, 18988, 11560

i, fél, m.

20
11

F
S

Nd.
Ed.

57
58

Patreksfjörður
Laugardælir, Hraungerðishr. Kaplaskjólsvegur 53, 28609

1, ht, f.

1

F

Nd.

59

Reykjavík
Reykjavík

fv, i, u.

17

F

Nd.

60

Reykjavík

Hofsvallagata 57, 12186

1954

Þingmannaskrá

Stjómir þingflokka:
Alþýðubandalag:
Ragnar Amalds, formaður.
Lúðvík Jósepsson, varaformaður.
Helgi F. Seljan, ritari.
Alþýðuflokkur:
Gylfi Þ. Gíslason, formaður.
Bértedikt Gröndal, varaformaður.
Eggert G. Þorsteinsson, ritari.
Framsóknarflokkur:
Þórarinn Þórarinsson, formaður.
Einar Ágústsson, meðstjómandi.
Halldór E. Sigurðsson, meðstjómandi.
Samtök frjálslyndra og vinstri manna:
Karvel Pálmason, formaður.
Sjálfstæðisflokkur:
Gunnar Thoroddsen, formaður.
Geir Hallgrímsson, varaformaður.
Þorv. Garðar Kristjánsson, ritari.
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